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 A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – 
SEMTRAD no final de 2018 sofreu alteração em sua nomeclatura e estrutura 
organizacional, passando a se denominar Secretaria Municipal do Trabalho,       
Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), de acordo com a Lei nº 2.370 publica-
da na edição nº 4.489 do Diário Oficial do Município - (DOM). Enfatizando e              
valorizando ainda mais o empreendedorismo e a inovação com diretrizes              
alinhadas ao Programa Manaus 2030 que, possui eixos estratégicos focados na 
cultura empreendedora e crescimento econômico do Município, além da viabi-
lização de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da matriz econômica 
atual e estruturação de novas, como a Indústria 4.0, Economia Criativa e       
Startups, cuja administração do prefeito Arthur Neto deixa como importante 
legado para o futuro da cidade de Manaus.

 

 A Semtepi tem como finalidade o planejamento, coordenação, articulação 
e implementação das políticas de trabalho, empreendedorismo e inovação, bus-
cando a promoção e o desenvolvimento social pleno, do acesso ao emprego e 
renda, bem como a qualificação profissional para ampliação de oportunidades de 
(re)colocação dos trabalhadores ao mercado de trabalho, interação com as 
instiriuições públicas e privadas, entidade do terceiro setor e outros segmentos 
da sociedade. A Semtepi também gere o Fundo Municipal de Fomento a Micro e 
Pequena Empresa – Fumipeq para o atendimento aos empreendedores individua-
os, artesãos, recicladores e startups e o Escritório do Empreendedor que, incen-
tiva abertura de novos negócios, o empreendedorismo escolar e universitário e 
na melhoria do ambiente empreendedor dentre outros. 
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 A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação 
(SEMTEPI) vem implementando portanto, políticas públicas ofertando cursos de 
qualificação e capacitação profissional aos trabalhadores da área urbana e rural, 
visando a geração de trabalho, emprego e renda, bem como, direcionando o     
trabalhador em busca de emprego para novas oportunidades no mercado de  
trabalho, por meio do Sine Manaus, o qual disponibiliza serviços gratuitos de: 

 Em 2018 ampliou-se ainda mais as oportunidades de acesso (re) colocação 
de pessoas preparadas ao mercado de trabalho pessoas pela qualificação profis-
sional e empreendedora qualficando em diversos cursos ofertados mais de 
8.000 educandos bem superior aos 4.340 de 2017.

 O Sine Manaus atendeu mais de 93.103 pessoas em 2018 em busca de 
serviços ofertados em mais de 05 postos de atendimentos espalhados em 
pontos estratégicos da cidade, com destaque para o posto do Centro que, 
passou por upgrade ao inaugurar o novo espaço para atendimento ao                  
trabalhador.

 O empreendedorismo foi tema central como eixo voltados as políticas de 
geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico para Manaus e no   
fortalecimento da cultura empreendedora para criação de ambiente favorável à 
geração de novos negócios seja pelos programas “Empreende Manaus” e         
“Empreendedorismo nas Escolas”  e sobretudo com a inauguração do Escritório 
do Empreendedor e a inclusão do tema “empreendedorismo” como tema trans-
versal na educação básica, por meio da Lei Municipal 2.349/2018. 

Cadastro do Trabalhador;

Intermediação de Mão-de-Obra;

Emissão de CTPS;

Entrada no Seguro-Desemprego;

Atendimento Jurídico.
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  O fortalecimento de parcerias também foi focado, a partir de iniciativas 
estabelecidas no eixo Socioeconômico, pois, a parceria público-privada gera 
resultados imediatos e eficazes, formando um ecossistema integrado para o 
crescimento das políticas empreendedoras buscando o desenvolvimento sócio 
economica de nossa cidade.

 A Economia Solidária e Criativa também contribui de forma significativa 
para os resultados positivos da Semtepi e no apoio aos artesãos seja em cursos, 
workshops, oficinas, palestras e no envio de participantes a maior feira de arte-
sanato da América Latina realizado em Pernambuco pelo projeto de artesanato 
“Manaus Feito a Mão”, o lançamento do portal do artesão e apoio e consultoria ao 
grupo de catadores pelo projeto de Gestão Sustentável a Catadores de Lixo. 

  O presente relatório apresenta, portanto, os principais resultados das 
ações desenvolvidas em comento, além dos resultados operacionais das ativi-
dades, programas e projetos realizados no decorrer do exercício e a realização 
de atividades de cunho socieconômico na promoção da geração de emprego e 
renda e o desenvolvimento da cultura empreendedora na cidade de Manaus, 
partindo das ações do projeto Semtepi do Futuro. 

 Desde 2017, a Semtepi passou a adotar um modelo de gestão moderna 
apoiada na identificação de desempenhos, objetivos, metas e, principalmente, 
com a possibilidade de ter execução física e financeira para seus programas 
acompanhadas por meio de ebook de indicadores estratégicos. Em 2018 fortale-
ceu ainda mais com o modelo de Gestão de Resultados atuando com eficiência, 
eficácia e efetividade a execução de recursos e políticas públicas direcionada por 
objetivos estratégicos, indicadores claros e na perseguição de metas estabeleci-
dos  com foco na melhoria contínua da prestação de serviços aos seus clientes.

  Todas as ações desta 
SEMTRAD visam contribuir 
com o Planejamento Estratégi-
co Manaus 2030, atentando 
para o Crescimento Econômi-
co do Município em prol de         
fortalecer a matriz econômica 
atual e desenvolver novas 
matrizes, acompanhando as 
tendências mundiais de novos 
nichos de mercado. 



 Pela primeira vez, a Semtepi teve seu resultado geral medido e atingiu o 
Índice de Desempenho de 134%, conforme quadro abaixo.

 Por isso, a Semtepi não poderia ter avançado nos programas finalísticos 
sem antes ter sua atividade meio robustecida através da gestão moderna voltada 
para resultados a saber: 
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 Outras atividades, já em desenvolvimento 
na pasta, continuarão presentes em 2019, como 
por exemplo, o incentivo ao emmpreendedorismo 
nas escolas e universidades, assim como o de-
senvolvimento de políticas públicas da inovação, 
investimentos  nos pequenos negócios e a mel-
horia do ambieente empreendedor do município.

 A Semtepi é dirigida pela jovem visionária 
Ananda Carvalho que, desenvolve um brilhante 
trabalho levando a secretaria a patamares 
jamais alcançados como prodemos comprovar 
por meio deste Relatório Geral das atividades 
de 2018.
 Abaixo os portfólios de projetos da 
Semtepi.
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 A Semtepi passou por mudanças não apenas em sua estrutura física, mas, 
em seu conceito com o intuito de oferecer melhor atendimento  à população. Em 
um novo ambiente de trabalho, os servidores também se motivaram mais no de-
sempenho de suas funções.
 A Lei Orçamentária Anual -LOA 2018 estimou a receita do Município de 
Manaus no montante de R$ 4.769.702.000,00 e a Semtepi recebeu dotação 
orçamentária na ordem de R$ 20.789,00 representando 0,44% da despesa con-
solidada por Órgãos e acréscimo de 111,61% em relação ao orçamento de 2017. 
Sendo  R$ 11.712.000,00 em Despesas Correntes e R$ 9.077.000,00 em Despe-
sas de Capital, assim representado:

Metas para 2019
Fortalecer a matriz econômica atual e desenvolver novas matrizes mediante o estímulo e pro-
moção do empreendedorismo inovador, por meio do projeto Manaus Empreendedora;

Apoiar 120 empreendedores das redes de Economia Solidária e Criativa;

Apoiar a cadeia produtiva da reciclagem;

Qualificar 8.000 pessoas profissionalmente e em empreendedorismo;

Apoiar as políticas de trabalho, emprego e qualificação profissional ofertando serviços;

Oferecer maior eficiência na prestação de serviços de atendimento do Sine Manaus;

Apoiar o fortalecimento e desenvolvimento de negócios com capacitação de 500 empreende-
dores.



 Abaixo o demonstrativo de valores totais referente a Despesa de Categoria 
Econômica disponibilizada a esta Secretaria, sendo R$ 11.712.000,00 para a 
Semtepi e R$ 9.077.000,00 ao  Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena 
Empresa - Fumipeq para o exercício de 2018, perfazendo o total de                            
R$ 20.789.000,00. 

 No que tange o Departamento Financeiro, a Semtepi apresentou as seguin-
te informações originadas do Sistema de Administração Financeira Integrada 
Municipal - AFIM, e da Lei Orçamentária Anual - LOA 2018, publicada no DOM 
nº4.276 de 3 de janeiro de 2018.

 Taxa de Execução Orçamentária

tesouro outras fontes total

Corrente
(A)

Capital
(B)

Corrente
(C)

Capital
(D)

Total
Corrente
E= (A+C)

Total
Capital
F= (B+D)

Total
Geral

G= (E+F)
UG

21.01.01 -11.712.000,00 3.369.000,00 5.708.000,00 15.081.000,00 5.708.000,00 20.789.000,00

Fonte: AFIM/PMM Rel_Anexo_11_

créditos orçamentários
e SuplementaresTítulos créditos especiais

e extraordinários

3 - Despesas correntes
1 - Pessoal e Encargos Sociais
3 - Outras Despesas Correntes

8.974.244,96
6.595.237,99
2.379.006,97

0,00
0,00
0,00

8.974.244,96
6.595.237,99
2.379.006,97

0,00
0,00
0,00

4 - Despesas de Capital
4 - Investimentos

861.633,51
961.633,51

0,00
0,00

total

8.974.244,960
6.595.237,99
2.379.006,97

861.633,51
861.633,51

realizada

8.565.805,29
6.176.164,72
2.388.640,57

816.175,53
816.175,53

diferença

-409.439,67
-419.073,27

9.633,90

-45.457,98
-45.457,98

TOTAL DA UG 9.835.878,47 0,00 9.835.878,47 9.380.980,82 -454.897,65

UG autorizado

21.01.01 11.712.000,00

empenhado

9.380.980,82

liquidado

8.595.767,70

pago

8.494.192,52
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01 - Demonstrativo da Despesa e Categoria Econômica

02 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

03 - Demonstrativo da Execução Financeira 2018



 Em relação as despesas administrativas e contas públicas, este relatório 
mostra economia significativa e responsabilidade com recursos públicos a 
começar pela mudança da nova sede da Semtepi e do Fumipeq que, agora encon-
tram-se em um único lugar, resultando em economicidade aos cofres públicos, 
seja em locação, água e energia direcionando assim os recursos para outras 
ações mais positivas para os clientes da Semtepi.

 O Departamento de Administração ao longo de 2018 obteve índice de de-
sempenho de 107% em relação os seus resultados alcançados. Abaixo quadro 
com Controle dos Contratos em vigência com a Semtepi:

 O Departamento Financeiro alcançou o 
Índice de Desempenho de 140% por meio dos 
seguintes indicadores: Execução de Empen-
ho, PPA e remanejamento do orçamento con-
forme gráfico ao lado:

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

97,15%

80%

90%

100%

Índice de Execução
de Empenhos

Índice

85,52%

50%

14,28%

20%

Índice de Execução
do PPA

Índice de
Remanejamento
de Orçamento

Meta

item locação de
imóveis

Previsto 205.651,60

energia

179.136,00

água

60.408,00

telefonia
fixo

36.300,00

telefonia 
móvel

36.600,00 31.932,00 128.980,14

manutenção predial
(Cont. de pragas, manut. cond)

86.558,72

Realizado 205.651,60 77.615,13 13.384,73 26.787,56 25.188,85 34.093,85 128.980,14 86.558,72

Combustível segurança

objetofornecedor/termo
de cessão

vigência

início término
statusnº TERMO

de contratonº

Cunha e Brandão Rep. De
Eletroeletr. Ltda - Epp

Serviço de limpeza e 
manutenção1 010/2017 06/12/2017 05/12/2018 Distrato

Requinte Com. de Alimentos
Eirelli - Epp

Fornecimento de água
mineral2 001/2018 02/03/2018 01/03/2019 Vigente

Ny Administração de Imóveis
Ltda - Epp

Locação de imóvel para
funcionamento do Sine Manaus 

Centro
3 003/2017 03/07/2017 02/07/2019 Vigente

1º Aditivo

Silvio de Paula F. e Silva Locação de imóvel sede
Semtepi5 006/2017 01/08/2017 01/08/2019

Alfama Com. e Serv. Ltda Serviço de controle de pragas6 008/2018 25/09/2018 25/09/2019 Vigente

Limpar Limpeza e Conserv.
Ltda - Epp

Locação de limpeza e 
conservação7 011/2018 27/11/2018 27/11/2019 Vigente

Tawrus Seg. Vigilância Ltda - Epp
Serviço de vigilância armada,

12h diurno e 12h noturno,
em escala 12x36

4 005/2018 12/07/2018 12/07/2019 Vigente

Vigente
1º Aditivo

indicadores

Índice de execução de empenhos

Índice de execução do PPA

Índice de remanejamento de orçamento

realizado programado

R$ 8.116.199,88 R$ 8.354.255,41

R$ 8.388.673,41 R$ 9.809.499,56

R$ 447.637,50 R$ 3.135.655,59

Despesas Administrativas/Contas Públicas
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 Em 2018 a Assessoria de Comunicação registrou 423.539 acessos as infor-
mações diretamente no site da Semtepi (http://semtepi.manaus.am.gov.br), prin-
cipalmente po buscs de emprego e por cursos voltados a qualificação  profis-
sional e ao empreendedorismo. E publicou 128 conteúdos e 1.160 publicações 
positivas - NPS.

 Neste item, a maior visualização ocorreu para inscrição no Projeto “Apren-
dendo Profissões - Empreendendo o Futuro”, com 4.235 seguido de acessos as 
vagas do Sine/Manaus, com 3.808 acessos:

 Para esta rede social, a maior visualização ficou por conta da mudança de 
nome da Semtrad para Semtepi como 181 acessos, da palestra de empreende-
dorismo e 178 acessos as vagas do Sine/Manaus.

facebook

instagram
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 Desde 2017, a Semtrad atual Semtepi passou a adotar um modelo de gestão 
moderna, apoiada na identificação de desempenhos, objetivos, metas e princi-
palmente, com a possibilidade de execução física e financeira dos seus Progra-
mas Estratégicos acompanhada por meio de ebook de indicadores estratégicos.
 
 Para tanto, a Semtepi fortaleceu ainda mais o Modelo de Gestão para Re-
sultados para atuar com eficência, eficácia e efetividade no que, refere a quali-
dade de sua capacidade de execução das políticas públicas direcionadas por ob-
jetivos estratégicos, indicadores claros e na perseguição de metas estabelecidas 
com foco na prestação de serviços à população e aos clientes da Semtepi.

 Seguindo as diretrizes do planejamento estratégico “Manaus 2030”, a 
equipe de gestores e técnicos da Semtepi propuseram metas para 2019 em alin-
hamento com o orçamento programado disponibilizado aos departamentos para 
que se estabeleça suas ações prioritárias na otimização da utilização do recurso 
público.

 Cabe acrescentar que esta secretaria está inserida no eixo de Crescimento 
Econômico do projeto “Manaus 2030”, em face disto, o departamento de Planeja-
mento orientou que, ações desenvolvidas tivesses a promoção de atividads 
econômicas voltadas ao empreendedorismo e criação de novos negócios, apoio 
a geração de emprego e renda e, incentivo da economia criativa e solidária.

 Outro ponto importante foi a im-
plementação por este departamento, 
de tutorias departamentais e o uso de 
ferramentas gerenciais, uma verdadei-
ra mudança cultural no setor público. 
Nesse sentido, decisões foram funda-
mentadas com apoio e participação 
dos eixos e assessorias especialistas 
para implementação das melhores 
práticas e consecução de seus proje-
tos em consonância com o Planeja-
mento Estratégico “Manaus 2030”.

planejamento estratégico



 Com o Planejamento Estratégico já definido a partir de 2018, colocou-se 
em prática as atividades em consonância com o Programa Manaus 2030. De 
igual modo, a validação do cronograma de atividades geral; finalístico e adminis-
trativo, bem como agenda positiva da Semtepi para execução de 2019.

planejamento plurianual

apresentação de resultados

 Como parte da institucional-
ização do acompanhamento de  re-
sultados e metas, o Departamento de 
Planejamento elabora o cronograma 
mensal de apresentação de resultados 
de monitoramento dos indicadores e 
das metas estipuladas para 2018, o 
qual é feito com dashboard gerencial/-
operacional na identificação de garga-
los, auxiliando os gestores na correção 
de problemas pontuais e na identifi-
cação de tendências negativas por 
meio de plano de ação.

 O Departamento de Planejamen-
to definiu metas e ações para o Plano 
Plurianual - PPA/2019 através de 
reunião com diretores e gestores das 
atividades meio e fim, onde foi realiza-
da uma rodada de discussões setoriza-
das, cada um contribuindo com o de-
partamento do outro, focado no em-
preendedorismo e contemplando 
diversos segmentos na definição de 
políticas públicas, incluindo: Qualifi-
cação, Sine, Economia Solidária e 
Fumipeq.



 O Departamento, além de desenvolver suas atribuições de monitoramento 
e avaliação de atividades financeiras e execução orçamentária dos programas, 
projetos, convênios dentre outras correlatas, atua como tutor dos departamen-
tos no acompanhamento e subsidiando os diretores com ferramentas gerenciais 
para o alcance de seus resultados, e da visão da Semtepi, seguindo a máxima de 
que “é impossível gerenciar aquilo que não se pode medir”. 

 Dentre os 71 indicadores desta secretaria, definiu-se 3 estratégicos em 
conformidade com os objetivos de governo do Programa Manaus 2030, são eles:

 No que concerne as Emendas Parlamentares advindas via Câmara Munici-
pal, a Semtepi as executou de acordo com o Decreto Municipal n 3.952, publicado 
no Diário Oficial do Município - DOM n 4.289 de 22 de janeiro de 2018, conforme 
quadro detalhado abaixo:

 Obs: Emendas Parlamentares n 159 e 168 tiveram seus projetos declarados DESERTO. A 
comissão técnica de seleção encaminhou propostas para várias organizações, sendo a Associação 
Zagaia Amazônia a única a enviar proposta para firmar parceria com a Semtepi.

 Áreas atendidas pelas Emendas Parlamentares destinaram-se ao programa 
“Manaus Mais Empreendedora”.

indicador un. medida

Índice de Aproveitamento de Vagas %

2017

45

meta 2018

56

impacto

IDHM RENDA

Índice de Cutura Empreendedora % 61 85 Índices de Cidades
Empreendedoras

Índice de Trabalhadores Qualificados % 76 82 IDHM RENDA

indicadores estratégicos

emendas parlamentares

emenda nº vereADOR

Plínio Valério

objeto Valor

20.000,00

Status

Encontra-se em fase de abertura 
de conta pela Assoc. Zagaia
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169

Investir no projeto Mulheres Indígenas do
Instituto Social Sementinha da Fé

Apoiar o Instituto Puraque no projeto Gerando
Renda, Oportunidade e Cidadania 

Adquirir equipamento para o ateliê da 
Associação Fazendo Amigos

20.000,00

20.000,00

Encontra-se em fase de abertura 
de conta pela Assoc. Zagaia

012 Capacitar trabalhadores rurais, mulheres 
vítimas de violência doméstica cadastrados no Sine 50.000,00

Finalizada

062 20.000,00 Finalizada

Finalizada
Coronel

Gilvandro

Isaac Tayah Qualificar o trabalhador rural, intercâmbio de propriedade
rural para trabalhadores cadastrados no Sine

total 160.000,00
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 Apoio às redes de Economia Criativa e Solidária e à Cadeira Produtiva de 
Reciclagem;

 Destinado às instituições com experiência de execução de ações que pro-
porcionem mais empregabilidade;
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qualificação profissional e empreendedora

 Apoio às redes de Economia Criativa e Solidária e à Cadeira Produtiva de 
Reciclagem;

 Destinado às instituições que prestam consultorias de qualidade para em-
preendedores e potenciais empreendedores atendidos pelo Escritório do Em-
preendedor.

consultorias

 A cada ano, o Departamento de Planejamento e Empreendedorismo vem 
estruturando o “Radar de Oportunidades” visando a captação de recursos por 
meio de projetos de empreendedorismo e qualificação empreendedora. Buscan-
do fontes alternativas de captação de recursos para operacionalizar e dinamizar 
suas atividades, obteve recursos na ordem de R$ 190.000,00.

captação de recursos

 Segue o quadro demonstrativo de parcerias 
obtidas sem ônus para o Município, ofertando quali-
ficação a centenas de trabalhadores via parceria 
“0800”, gerando economia de R$ 1.032.000,00 para 
os cofres do Tesouro Municipal.

articulação de parcerias



 O Departamento, além de desenvolver suas atribuições de monitoramento 
e avaliação de atividades financeiras e execução orçamentária dos programas, 
projetos, convênios dentre outras correlatas, atua como tutor dos departamen-
tos no acompanhamento e subsidiando os diretores com ferramentas gerenciais 
para o alcance de seus resultados, e da visão da Semtepi, seguindo a máxima de 
que “é impossível gerenciar aquilo que não se pode medir”. 

 Dentre os 71 indicadores desta secretaria, definiu-se 3 estratégicos em 
conformidade com os objetivos de governo do Programa Manaus 2030, são eles:

 No que concerne as Emendas Parlamentares advindas via Câmara Munici-
pal, a Semtepi as executou de acordo com o Decreto Municipal n 3.952, publicado 
no Diário Oficial do Município - DOM n 4.289 de 22 de janeiro de 2018, conforme 
quadro detalhado abaixo:

 Obs: Emendas Parlamentares n 159 e 168 tiveram seus projetos declarados DESERTO. A 
comissão técnica de seleção encaminhou propostas para várias organizações, sendo a Associação 
Zagaia Amazônia a única a enviar proposta para firmar parceria com a Semtepi.

 Áreas atendidas pelas Emendas Parlamentares destinaram-se ao programa 
“Manaus Mais Empreendedora”.
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objeto

acompanhamento

eDital

Edital 001/2018 - Aprendendo
Profissões, Empreendendo o 

Futuro

Edital 002/2018 - 
Projeto Decolar

Instituto Rio Negro -
Recurso transferido.

Edital 003/2018 - Aprendendo
Profissões, Empreendendo o

Futuro 4.0

SENAI - Recurso transferido.
Associação HUB - 

Aguardando conta bancária.

Edital 005/2018 -
Projeto Decolar 2º Ciclo

Edital 006/2018 -
Empreendedorismo nas Escolas

2º Ciclo

Edital 004/2018 - Inova Manaus Falta assinar termo 
de colaboração.

SENAI - Recurso transferido.
JUNIOR ACHIEVEMENT - Recurso

transferido.
SENAR - Recurso transferido.

Junior Achievement - Falta
assinatura do Sr. Ulisses Tapajós

e o Laudo da Inspetora.

Instituto Rio Negro -
Aguardando pagamento.

Encaminhado para a 
Assessoria Jurídica em

14/11/2018

Edital 007/2018 - Aprendendo
Profissões, Empreendendo o

Futuro 2º Ciclo

 Em relação aos Editais de Chamamento Público, voltaram-se à qualificação 
e capacitação empreendedora atendendo 10.000 pessoas, e abaixo              
demonstramos o quadro de Acompanhamento dos Editais de 2018.

Edital de chamamento público

 No que toca ações voltadas ao Empreendedorismo em 2018, a Semtepi 
abordou este tema como carro chefe das prioridades de ações pontuais, com 
foco na disseminação de cultura empreendedora para promoção de emprego e 
renda por meio de políticas públicas assertivas para o empreendedorismo e para 
o empreendedor em si. 

 Um dos marcos para a cidade e que merece destaque, foi a aprovação pela 
Câmara Municipal da Lei de obrigatoriedade da disciplina de empreendedorismo 
na rede municipal de ensino.

 Dentre estes:

empreendedorismo



 Em relação aos Editais de Chamamento Público, voltaram-se à qualificação 
e capacitação empreendedora atendendo 10.000 pessoas, e abaixo              
demonstramos o quadro de Acompanhamento dos Editais de 2018.

 O Escritório do  Empreendedor conta com a parceria do Sebrae-AM para 
desenvolver ações empreendedoras para melhoria e fomento do ambiente de 
negócios. 

1. Escritório do Empreendedor

2. Programa Empreende Manaus

3. Jornada Empreendedora “Vai ou Racha”

 O resultado da Jornada Empreendedora foi tão positivo que, uma das 
alunas fora premiada no concurso nacional de Geração Empreendedora - De-
safio Brasil, realizado em São Paulo. Além de outros quatro participantes, todos 
ex-alunos dos cursos de qualificação empreendedora da Semtepi em parceria 
com a Junior Achievement. O ‘Geração Empreendedora’ é um concurso destina-
do a organizações e a jovens microempreendedores iniciantes ou já atuantes no                     
        mercado, que realizam atividades econômicas de pequena escala      ou                      
   possuem pequenos negócios.

 Este programa possibilitou a 
oferta de capacitação e consultorias a 
1.220 empreendedores e potenciais 
empreendedores. Tem como objetivo 
capacitar empreendedores atendido 
pela Prefeitura de Manaus, em gestão 
de negócios tornando-os mais com-
petitivos e capazes de gerar renda, 
além de viabilizar a formalização de 
negócios informais. 

 Atividade destinada a em-
preendedores, ou pessoas que já pos-
suem seu próprio negócio mesmo que 
não formalizados e desejam ampliar 
seus conhecimentos. Com 20 vagas 
destinadas a empreendedores entre 18 
e 35 anos de idade com baixa renda 
familiar. Distribuidos em 9 encontros 
com apoio da Associaação Júnior 
Achievement e em parceria com a 
Start HUB da UEA.



ações intraempreendedoras

apoio a eventos de inovação e empreendedorismo

 O resultado da Jornada Empreendedora foi tão positivo que, uma das 
alunas fora premiada no concurso nacional de Geração Empreendedora - De-
safio Brasil, realizado em São Paulo. Além de outros quatro participantes, todos 
ex-alunos dos cursos de qualificação empreendedora da Semtepi em parceria 
com a Junior Achievement. O ‘Geração Empreendedora’ é um concurso destina-
do a organizações e a jovens microempreendedores iniciantes ou já atuantes no                     
        mercado, que realizam atividades econômicas de pequena escala      ou                      
   possuem pequenos negócios.

explanada pela secretária Ananda Carvalho que, discorreu sobre o processo de 
mudança ocorrido na Secretaria e que, hoje trilha pelo caminho do empreende-
dorismo e, com a diretora Larisse Drumond ministrando curso de elaboração de 
projetos e o minicurso sobre ‘Estratégias para Captação de Recursos’ com a par-
ticipação de 40 pessoas. Ambas as atividades foram essenciais para a inserção 
da prefeitura de Manaus na agenda de empreendedorismo e inovação da cidade, 
além da divulgação dos serviços do Escritório do Empreendedor, do Sine Manaus 
e as ações empreendedoras realizadas tanto pela Semtepi quanto pelo Fumipeq.

 O Sebrae treinou a primeira turma 
de 15 servidores da Semtepi na metodo-
logia Empretec, com o objetivo de poten-
cializar as características empreendedo-
ras de cada um, não apenas para os 
negócios, mas que sirva para a vida pes-
soal. O Empretec é um seminário desen-
volvido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e é promovido em 34 
países. 

1. Empretec

1. Conferência Amazônica de Empreendedorismo e Inovação

 Evento com a participação de 
grandes empreendedores no intuito de 
estimular o desenvolvimento de um 
ambiente de inspiração, networkin, 
troca de experiências e também de 
investimentos nas áreas do em-
preendedorismo, inovação, fintechs e 
blockhains. 
 A Semtepi participou com a    
palestra “O Empreendedorismo como 
Política Pública  na  cidade de Manaus”



 A Semtepi participou da abertura da Semana Global do Empreendedorismo 
2018 com a palestra “Empreendedorismo Jovem: A Hora é Agora”, ministrada 
pela secretária Ananda Carvalho.

 Com o intuito de conectar, capacitar e inspirar o público, para que trans-
forme ideias em iniciativas de sucesso, a Semtepi focou na classe jovem, uma vez 
que, estão fazendo grandes mudanças na hora de empreender, criando modelos 
flexíveis, digitais e agéis. A Semana Global do Empreendedorismo foi criada em 
2007, na Inglaterra, com o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura em-
preendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreender.

 Outro importante evento promovido pela Semtepi durante as comemo-
rações do Mês do Trabalhador foi o “Café de Negócios”, com a finalidade de estre-
itar ainda mais as relações com empresas que possam oferecer vagas aos tra-
balhadores em busca de inseção no mercado de trabalho via Sine Manaus.

2. Semana Global do Empreendedorismo - SGE

4. Café de Negócios

maximizando lucros e aumentando a qualidade dos produtos. Segundo a pesqui-
sa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) as mulheres já correspondem a 51% 
dos empreendedores iniciais.

 As mulheres também foram con-
templadas com ações voltadas a capaci-
tação empreendedora para fortaleci-
mento do empreendedorismo feminino. 
Em parceria com a Faculdade Martha 
Falcão Wyden, a Semtepi ofereceu 50 
vagas destinadas a mulheres de baixa 
renda, capacitando-as com ferramentas 
de gestão, design e contribuindo com 
ampliação de negócios geridos por     
mulheres     na   otimização   dos   custos,

3. Wonder Woman



 Destacamos como o evento de importante envergadura pois, proporcionou 
momentos de troca de experiências entre diferentes áreas e deu a oportunidade 
de destacar o trabalho realizado pela Instituição no Estado. O Senac Capacitar 
Manaus 360º apresenta caminhos, discussões e alternativas relacionadas ao 
mundo das profissões e modernizações no setor do comércio de bens, serviços 
e turismo através de realização de palestras, minicursos, oficinas e exposição de 
produtos.

6. Senac Capacitar Manaus 360º

comunicação, além do trabalho em equipe, liderança e empreendedorismo. A 
equipe vencedora representará Manaus na etapa nacional da competição
a ser realizada em 2019 na cidade do Paraná.

 A Semtepi apoiou a competição 
regional da Feira Nacional do Em-
preendedorismo com os alunos partici-
pantes do curso oferecido por ela. Du-
rante a feira, os mesmo demonstraram 
todo o resultado dos trabalhos desen-
volvidos em sala de aula. As empresas 
foram criadas pelo próprio como se 
fossem reais, colocando em prática os 
conceitos como: plano de negócios, 
finanças   e   faturamento,   marketing   e

7. Feira Nacional do Empreendedorismo - FNE

5. Work Café

 Este evento nasceu com desejo 
de conectar ideias, compartilhar con-
hecimentos, experiências e visão, em 
busca de soluções para geração de 
emprego e renda para pessoas acima 
de 40 anos que enfrentam dificuldades 
de recolocação no mercado de tra-
balho. O Work Café foi algo inédito, e 
que teve grande repercussão pela 
atenção dada a este público em espe-
cífico.



no Escritório do Empreendedor e 20% relacionados ao MEI (Microempreendedor 
Individual). O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (IMPLURB) e a Secre-
taria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno 
(SEMEF) foram parceiros nos três dias da Feira. Como material de divulgação das 
ações e serviços do Escritório do Empreendedor distribuíram folder, flyer, pastas 
e blocos. 

 Esta reunião teve como escopo explanar aos empresários locais o funcion-
amento e a dinâmica de investimentos em startups, quais as modalidades, taxas, 
tempo de retorno, diretrizes legislativas, formatos de composição societária, 
tipos de fundos existentes, análises do cenário global e nacional e discussão do 

 O estande do Escritório do Em-
preendedor este presente visando 
realizar atendimentos presenciais à em-
preendedores e potenciais empreende-
dores em busca de orientação empresar-
ial, formalização de negócios, licencia-
mentos, validação de ideias e outros 
serviços. Registrou-se o total de 279 
atendimentos que, deste público atendi-
do, 80% solicitaram informações refer-
entes as atividades serviços disponíveis

      8.1 Escritório do Empreendedor

      8.2 Reunião com Investidores Renomados e Empresários

8. Feira do Polo Digital de Manaus

 Com apoio desta Semtepi e,  re-
alizado pelo Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico, Sustentável e Es-
tratégico - Codese/Manaus, a Feira do 
Polo Digital de Manaus deu-se através  
das seguintes atividades: Estande do 
Escritório do Empreendedor, reunião 
com investidores renomados e em-
presários locais e a participação de 
Camila Farani do programa Shark Tank 
Brasil.



ministrada abordou as temáticas de empreendedorismo, negociação, estoque, 
entre outras. Camila Farani foi premiada como melhor Investidora-Anjo no 
Startup Awards 2016, fundadora do Grupo Boxx e Innovaty e cofundou em 2014, 
o Mulheres Investidoras-Anjo de incentivo a mulheres empreendedoras além de 
presidir o Gávea Angels, um dos primeiros grupos de investimento-anjo do Brasil.

 Camila Farani que realizou palestra 
e mostrou cases do programa Shark Tank 
incentivou o público a empreender, não 
apenas focado no que, ela chamou de 
empreendedor “mercenário”, mas para o 
empreendedor “missionário” que é aquele 
que, contribui com grandes ideias e dá 
significado as suas ações. Com 120 par-
ticipantes inscritos nos lugares do palco 
principal e uma plateia com média de 
participação  de  100  pessoas  a  palestra  

      8.3 Palestra: Vencendo Tubarões, com Camila Farani

cenário local, perspectivas para os 
próximos 12 anos, entre outros tipos 
de opções que o empresário tem como 
possibilidade de aportar em negócios 
voltados a nova economia. A reunião 
fora direcionada pelos renomados 
investidores João Kepler e Camila 
Farani.
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apoio ao empreendedorismo local

 Resumo de apoio aos eventos de empreendedorismo e inovação apoiados e 
quantidade de participantes realizados em Manaus:

 Tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas a ger-
ação de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico. Seja na formação 
de empreendedores desde a educação de base, no estímulo a abertura de novos 
negócios e no incentivo ao ambiente de negócios. 

     9. Programa Manaus Mais Empreendedora



 O Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas – DIMICRO visa apoiar 
o desenvolvimento de micro e pequenas indústrias com instalações físicas tipo 
galpão industrial na cidade de Manaus. É um projeto voltado a fomentar a ger-
ação de emprego e renda através da operação de indústrias de ramos multidisci-
plinares. Encontra-se em fase de conclusão da obra de construção do muro 
parte da instalação elétrica para que em breve possa selecionará as 29 (vinte e 
nove) micro e pequenas indústrias com potencial de mercado.

 Criado pela Lei 1.238 de 28 de abril de 2008, o projeto do DIMICRO tem 
como sede o Ramal do Pajurazinho, no Distrito Industrial 2. É formado por 29 
galpões, sendo dez galpões do tipo A (com dimensão de 15 por 10 metros quadra-
dos) e mais 19 do tipo B (com 15 por 20 metros quadrados), incluindo área           
administrativa e o refeitório.

 O DIMICRO possibilitará ao empresário a redução do custeio de sua 
indústria, uma vez que o valor da concessão será diferenciado, ajudando-o a mel-
horar os investimentos e consequentemente, lhe permitindo o aumento nas con-
tratações gerando novas vagas de emprego. 

 O projeto segue o modelo de organização do Distrito Industrial, evitando a 
implantação de estabelecimentos comerciais em áreas residenciais ou de lazer, 
evitando problemas à população.  E resultará em nos seguintes impactos socio-
econômicos que: 

200015001000
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1.517

874

394

TOTAL

Empreendedorismo
nas Escolas

Empreende Manaus

2500500

Qualifica Manaus

apoio ao distrito de micro e pequenas empresas -
dimicro

 O programa “Manaus Mais 
Empreendedora” beneficiou 2.785 
pessoas abrangendo os projetos 
Empreende Manaus, Empreende-
dorismo nas Escolas e Qualifica 
Manaus. A Semtepi formou até o 
momento mais de 9 mil em-
preendedores e qualificou outros 
milhares de trabalhadores, através 
de diversos parceiros e a custo 
zero para o município. 



 O Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas – DIMICRO visa apoiar 
o desenvolvimento de micro e pequenas indústrias com instalações físicas tipo 
galpão industrial na cidade de Manaus. É um projeto voltado a fomentar a ger-
ação de emprego e renda através da operação de indústrias de ramos multidisci-
plinares. Encontra-se em fase de conclusão da obra de construção do muro 
parte da instalação elétrica para que em breve possa selecionará as 29 (vinte e 
nove) micro e pequenas indústrias com potencial de mercado.

 Criado pela Lei 1.238 de 28 de abril de 2008, o projeto do DIMICRO tem 
como sede o Ramal do Pajurazinho, no Distrito Industrial 2. É formado por 29 
galpões, sendo dez galpões do tipo A (com dimensão de 15 por 10 metros quadra-
dos) e mais 19 do tipo B (com 15 por 20 metros quadrados), incluindo área           
administrativa e o refeitório.

 O DIMICRO possibilitará ao empresário a redução do custeio de sua 
indústria, uma vez que o valor da concessão será diferenciado, ajudando-o a mel-
horar os investimentos e consequentemente, lhe permitindo o aumento nas con-
tratações gerando novas vagas de emprego. 

 O projeto segue o modelo de organização do Distrito Industrial, evitando a 
implantação de estabelecimentos comerciais em áreas residenciais ou de lazer, 
evitando problemas à população.  E resultará em nos seguintes impactos socio-
econômicos que: 
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que possam ser desenvolvidos dentro dos principais eixos da secretaria, como a 
Qualificação, o Sine e Economia Solidária no incentivo do pensamento criativo 
para a Gestão de Resultados e Planejamento Estratégico da Secretaria. No 
primeiro momento, os 12 setores apresentaram os resultados consolidados de 
janeiro a novembro de 2018 obtendo no final índice de desempenho de 134%.

encontro criativo

 O Departamento de Planejamen-
to e Empreendedorismo para fecha o 
ano com chave de ouro realizou o en-
contro para última apresentação dos 
resultados obtidos em 2018 e as metas 
para 2019 de todos os Departamentos 
da Semtepi, mas de maneira dinâmica 
por meio da metodologia Lego Serious 
Play.  Os 80 servidores divididos em 8 
grupos de 10 pessoas estavam em 
grupos diferentes do seu convívio 
normal, foram desafiados a usar as 
peças de Lego para construir projetos



 Abaixo resumo dos principais projetos desenvolvidos em 2018 pela Semte-
pi:

Resgatando Valores

Aprendendo Profissões 
Empreendendo o futuro

Empodera

Decolar

Inova Manaus

Feiras temáticas de artesanato

Conferência Amazônica de
Empreendedorismo 
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Feira do Polo Digital de Manaus

Reciclar

Wonder Woman

Aprendendo Profissões
Empreendendo o Futuro 4.0

Empreendedorismo nas 
Escolas 2ª Edição

Fenearte Pernambuco

Manaus Feita à Mão

Circuito do Empreendedor

Projetos

Manaus Mais
Empreendedora
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Manaus

Qualifica
Manaus

Cursos
Profissionalizantes
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Porta do
Artesanato

Capacitação
Empreendedora

Políticas
Públicas

Lei do
Fumipeq

Lei do 
Empreendedorismo
nas Escolas

Decreto Micro e
Peq Empresas



 Resultado geral do Departamento de Planejamento e Apoio ao Empreende-
dorismo alcançou índice de Desempenho de 169% conforme gráficos abaixo:
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 Em 2018 o Departamento de Qualificação realizou mais de 10.000 atendi-
mentos e levou qualificação e capacitação profissional aproximadamente 9.426 
cidadãos seja na cidade de Manaus ou em seu entorno na Zona Rural em diversos 
cursos não só profissional mas, de cunho empreendedor como: Indústria Básica, 
Economia Criativa – Mídias e modas, Indústria Técnica e Profissões Tradicionais, 
Profissões do Futuro e Desenvolvimento de Gestão Sustentável a Catadores de 
Lixo do Segmento de Plástico. A área rural de Manaus também foi comtemplada 
com cursos de: Administração de Negócio Rural e Programa Rural – Intercâmbio.

 Este Departamento de Qualificação Profissional ofereceu ao público, em 
conjunto com outras secretarias e instituições parceiras, vários cursos de ca-
pacitação profissional de forma gratuita, visando a ampliação de oportunidades, 
colocação e recolocação da população no mercado de trabalho. Como respaldo 
junto ao público a inscrição para o curso de Aprendendo Profissões, Empreen-
dendo o Futuro registrou mais de 40.000 inscrições online no site da Semtepi e 
aproximadamente 8.000 pessoas no dia da inscrição do Programa.

 Ofertou-se em 2018, cursos que fazem parte do Programa “Manaus Mais 
Empreendedora”, dentro do Projeto “Empreende Manaus”. Com objetivo de ca-
pacitar empreendedores atendidos pela Semtepi em Gestão de Negócios, tor-
nando-os mais competitivos e capazes de gerar renda e tornando formais seus 
empreendimentos. No formato de: cursos, oficinas, palestra e consultoria todos 
voltados para a formação empreendedora, a saber, cursos de:

1.000 VAGAS EM PALESTRAS, CURSOS E OFICINAS DE
EMPREENDEDORISMO

 O número total de pessoas 
qualificadas entre 2016 e 2018 
foram quase 15.000 viabilizados 
por: Emendas Municipais, Proje-
tos, Palestras, Oficinas e Ações 
Institucionais.
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Projeto Empreendedorismo nas Escolas

Emendas parlamentares

 Como validar seu Modelo de Negócio; Transformando sua ideia em Modelo 
de Negócio; Aprendendo a Empreender; Tratando bem o cliente; Orientações 
sobre acesso a financiamento; Formalização para iniciar um negócio; Em-
preendedorismo para Iniciar um Negócio e Aprimoramento em gestão empre-
sarial dos microempreendedores individuais formalizados.

 Realização de palestra : O Microempreendedor Individual e Consultoria em 
Orientação Empresarial para Formalização de Microempreendedores Individuais.

 O Departamento de Qualificação Profissional alcançou de forma brilhante 
em 2018 Índice de Desempenho de 137%, conforme gráfico abaixo:



 Uns dos programas executados e desenvolvidas para atender demanda de 
cursos de qualificação à população da cidade de Manaus foi o Programa “Manaus 
Mais Empreendedora” que compreende os projetos: Empreende Manaus, com 
subprojeto “Manaus Feito a Mão”. Com meta de beneficiar aproximadamente 1,4 
mil cidadãos obteve efetivamente 1.257 atendidos. 

 O segundo projeto é o “Empreendedorismo nas Escolas” com 1.519 e o ter-
ceiro projeto é denominado “Qualifica Manaus” com 65 turmas em diferentes 
cursos, oficinas e palestras com 1.519 potenciais empreendedores qualificados.

programas de qualificação profissional

 Faz parte do Programa “Manaus Mais Empreendedora” e visa o ensino das 
metodologias do empreendedorismo aos estudantes de 6º ao 9º ano da rede pú-
blica municipal. O projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação – Semed e execução foi feita pelo Sebrae-AM.

 O projeto-piloto envolveu 18 escolas da rede municipal de ensino sendo 16 
em área urbana e 2 na área rural. Com 1.519 alunos qualificados e 375 profes-
sores envolvidos no projeto.

programa manaus mais empreendedora

 A Semtepi avaliou pelos resultados 
obtidos que, o projeto se mostrou efeti-
vo, sustentável e não necessita de 
grandes recursos financeiros como 
também que, a médio prazo teremos uma 
sociedade diferenciada e jovens com 
uma nova mentalidade e comportamento 
empreendedor a partir de negócios ino-
vadores. Como resultado do Projeto 
“Empreendedorismo nas Escolas” houve 
a certificação de mais de 1,5 mil alunos. 

1. Projeto Empreendedorismo nas Escolas



 Conforme meta estabelecida pela Semtepi, este Programa obteve-se 
índice de desempenho de 88,41% superior a meta estabelecida de 75%.

 A Semtepi entende que, ao desen-
volver nas crianças e adolescentes habil-
idades para que, saibam organizar a vida 
deles desde cedo e com iniciativas que, 
estimulem o uso da criatividade certa-
mente possibilitará ganhos não somente 
a eles mas, à comunidade as quais se 
inserem.

 O programa “Empreendedorismo nas Escolas” chegou a Escola José So-
breira do Nascimento na comunidade ribeirinha Nossa Senhora de Fátima, 
margem esquerda do rio Negro atendendo 110 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental.

 A metodologia de ensino é de fácil assimilação a partir de dinâmicas, jogos 
e situações do cotidiano, os alunos são introduzidos ao universo do empreende-
dorismo da forma mais natural possível.

 Quanto ao atingimento do programa nesta comunidade, podemos relatar 
que, se conseguiu disseminar expectativas de uma vida, esperança de uma socie-
dade melhor e felicidade aos alunos/crianças mostrando a eles novas possibili-
dades de conquistas.

   1.1 Comunidade Ribeirinha

  Para a secretária da Semtepi 
Ananda Carvalho, o programa é            
considerado como divisor de águas ao 
falar de políticas públicas. “É um progra-
ma inédito e inovador que certamente 
fortalecerá a cultura empreendedora 
para as novas gerações, trazendo um 
cenário cada vez mais promissor para o 
ecossistema de inovação, gerando novos 
negócios, empregos e mais renda”.
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 Por fim, para fortalecer ainda este Programa o prefeito Arthur Virgílio Neto 
sancionou a Lei nº 2.349, que altera a Lei 2.195, ao acrescentar o Empreende-
dorismo como tema transversal nos conteúdos programáticos das disciplinas do 
ensino fundamental. A inclusão faz parte de uma ação integrada entre as Secre-
tarias Municipais: Semed e Semtepi. Abaixo quadro descritivo dos cursos perti-
nentes aos Programa:

 Conforme acompanhamento real-
izado se constatou que, a quantidade de 
alunos participantes por ano escolar no 
do projeto “Empreendedorismo nas Esco-
las” se comportou da seguinte forma: do 
total de 1.519 a participação maior ficou 
com a 9º ano com 32,19% de 489 alunos 
participantes e a menor com o 6º ano 
perfazendo 19,92% de participação. E os 
professores participantes totalizaram 
375 das disciplinas Educação Física e 
Ciências das 18 escolas da rede municipal 
de ensino.

  Para a secretária da Semtepi 
Ananda Carvalho, o programa é            
considerado como divisor de águas ao 
falar de políticas públicas. “É um progra-
ma inédito e inovador que certamente 
fortalecerá a cultura empreendedora 
para as novas gerações, trazendo um 
cenário cada vez mais promissor para o 
ecossistema de inovação, gerando novos 
negócios, empregos e mais renda”.



 Desenvolvidos em parcerias com SENAC, SENAR, DESAFIO JOVEM e REDE 
SALESIANA ofertando-se 600 vagas distribuídas em 66 turmas com objetivo de 
capacitar jovens, mulheres e trabalhadores cadastrados no Sine/Manaus a ad-
quirem novas técnicas e perspectivas de geração de emprego e renda sejam em 
negócios próprios ou não. Os números deste programa foram: 

 Com estes 04 parceiros o Departa-
mento consegui através do programa” 
Qualifica Manaus” a qualificação profis-
sional de 1.198 educandos. Os cursos dis-
ponibilizados foram: Informática, Frutic-
ultura, Cooperativismo, Customização 
de Roupas, Embelezamento, Organização 
de Festas, Assistente Administrativo, 
Contabilidade e Serviços de Portaria.

2. Projeto Qualifica Manaus

  A inclusão do Empreende-
dorismo nos programas das escolas é um 
grande avanço para Manaus trazendo 
uma nova mentalidade para cultura em-
preendedora para cidade trabalhando 
desde cedo na base que são jovens e cri-
anças. Como meta para 2019 o programa 
“Empreendedorismo nas Escolas” visa 
atender 4 mil estudantes e 500 escolas 
do Município.

Senac: 40 turmas e 783 cidadãos qualificados;

Senar: 05 turmas e 65 cidadãos qualificados;

Desafio Jovem: 14 turmas e 200 cidadãos qualificados;

Rede Salesiana: 07 turmas e 150 cidadãos qualificados;



 Abaixo demonstraremos alguns subprojetos desenvolvidos em 2018 dentro 
do Projeto “Qualifica Manaus, a saber:

 Iniciado em março teve como propósito a Inclusão Digital levando curso de 
Informática Básica de curta duração com o intuito de potencializar a oportuni-
dade de emprego a homens e mulheres de 16 a 50 anos. Oferecendo 200 vagas 
de qualificações.

2.1 Projeto Tô na Rede

 Projeto destinado atender capacitação de profissionais atuantes na recu-
peração, reabilitação e reinserção de toxicodependentes de álcool e drogas da 
Fazenda da Esperança.
  A Semtepi realizou o total de 76 capacitação espalhados em 05 turmas                
diferentes cursos: Cultivo de Mandioca, Cooperativismo, Fruticultura Básica, 
Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas e Operador de Motosserra.

2.3 Projeto Fazenda Esperança

2.2 Projeto Mãos que Cuidam

  Executado na Fundação 
CECON pela entidade Desafio Jovem ob-
jetivou a promoção de qualificação técni-
ca para 209 profissionais que atuam na 
instituição. Com cursos voltados a 
Biossegurança e os Novos Desafios na 
Assistência a Paciente Oncológico e 
Controle de Qualidade na Assistência ao 
Paciente com meta de capacitação era 
de 100 profissionais de cada área.



 Os empreendedores formais 
– MEI, também foram contempla-
dos com 02 cursos: “Tratando bem 
o cliente” e “Aprendendo a em-
preender” com 60 vagas cada. As 
palestras contaram com 295 po-
tenciais empreendedores atendi-
dos em 10. 

 Com objetivo de desenvolver empreendedores e potenciais empreende-
dores nos segmentos de microempreendedores individuais - MEI, artesãos e 
catadores de resíduos recicláveis do segmento plástico. O projeto 
“Empreende Manaus” ofereceu 01 palestras, 04 oficinas, 01 consultorias e 04 
cursos de empreendedorismo todos focado na formação empreendedoras dos 
participantes. Este Projeto disponibilizou ao todo 54 turmas e insere-se no Pro-
grama “Manaus Mais Empreendedora”.

 O projeto teve forte ligação com o fomento de políticas públicas voltadas 
para Economia Solidária gerando altos impactos socioeconômicos. As atividades 
desenvolvidas permitiram o melhor preparo dos empreendedores para o 
negócio, com possibilidade de formalização dos empreendedores autônomos, 
proporcionando acesso ao mercado e aumento da renda dos grupos atendidos 
pelo projeto. A execução deste projeto “Empreende Manaus” viabilizou:

 As aulas foram ministradas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas - SEBRAE/AM e os cursos foram:

projeto empreende manaus

Formalização de novos empreendedores que, tornar-se-ão contribuin-
tes do Município;

Capacitação destes empreendedores em gestão, garantindo a compe-
titividade e sustentabilidade de seus negócios no mercado;

Acesso ao mercado que  impulsiona a capacitação de novos clientes,
aumento das vendas e consequentemente, crescimento da renda e no-
vos postos de trabalho.

nº de vagas
previstodescrição

Como validar seu Modelo de
Negócio

150 91

60150

Transformando sua ideia em
Modelo de Negócios

nº de vagas
realizado



 O Departamento de Qualificação em 2018 continuou levando sua con-
tribuição juntamente com outros órgãos da Administração Municipal ao Progra-
ma “Prefeitura Mais Presente” em todas zonas da cidade de Manaus e áreas 
rurais com mais de 34 palestras e 822 atendimentos a comunidade. O Programa 
visa aproximar o poder público com a comunidade levando uma gama de 
serviços itinerantes as zonas da cidade.

programa prefeitura mais presente

 No decorrer do ano de 2018 a Semtepi por meio do Departamento de Quali-
ficação Profissional promoveu 30 ações solidárias resultando no total de 865 
pessoas atendidas. As instituições que, solicitaram ajuda ou apoio com intuito de 
alargar o alcance em favor daqueles que procuram seus serviços gratuitamente 
receberam atenção deste Departamento seja por meio de atividades em datas 
específicas como: semana da mulher e semana do trabalhador, seja com oficinas 
ou palestras. Como exemplo, destacamos algumas atividades realizadas: Tarde 
Gastronômica, Tarde da Saúde, Tarde da Beleza, Oficina de Empreendedorismo, 
Orientação Profissional, Oficina de Robótica para Crianças, Workshops, etc.  

ações institucionais

 Como resultado o Departamento 
ofertou 34 turmas ao público ao longo de 
2018 e qualificando e capacitando os 822 
cidadãos utilizando espaços públicos em 
11 escolas pública e 01 Shopping Popular. 

 O público feminino mereceu atenção do Departamento de Qualificação 
com o curso de Customização de Roupas que, ao final certificou 30 mulheres 
advindas dos projetos da Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as            
Mulheres.

3. Qualificação Feminina



 O público feminino mereceu atenção do Departamento de Qualificação 
com o curso de Customização de Roupas que, ao final certificou 30 mulheres 
advindas dos projetos da Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as            
Mulheres.

 Com a finalidade de oportunizar qualificação profissional às mulheres víti-
mas de violência familiar e de acordo com estudos, mulheres que passam por 
esta situação caracterizam-se por culpa, baixa autoestima e, principalmente de-
pendência econômica. 
Por isso, o projeto nasceu em defesa da cidadania e da garantia dos direitos hu-
manos e sociais das mulheres com desígnio de qualifica-las incluindo a real-
ização de cursos na área do empreendedorismo para despertá-las para este 
objeto bem como no desenvolvimento de ideias para abrirem seu próprio 
negócio e se inserirem no mercado de trabalho. 
O projeto “Mulheres em Foco” atendeu 103 mulheres por meio de 02 turmas de 
Aplicativos Básicos de Informática. 03 turmas de Oficina de Bolo de pote, 02 
turmas de Customização de Roupas, 03 turmas de Unhas Artísticas e 01 turma 
de Organização de festas infantis.

 A Semtepi também estendeu suas ações ao público da área rural da cidade 
de Manaus oportunizando, cursos, workshop e palestras sempre contando com 
auxílio dos parceiros envolvidos seja o Senar, Senac ou Sebrae.

 Primeiramente com o Programa “Empreendedorismo nas Escolas” aten-
dendo os estudantes da zona rural de Manaus da escola Municipal José Sobreira 
do Nascimento localizada na Comunidade Nossa Senhora de Fátima no Tarumãz-
inho. Para que, através destes estudantes se consiga disseminar a cultura em-
preendedora juntos aos seus amigos e familiares para que, no futuro próximo 
comecem a empreender e gera renda para si.

3.1 Projeto Mulheres em Foco

Área Rural

  O curso foi promovido através 
do projeto “Qualifica Manaus”, que faz 
parte do programa “Manaus Mais Em-
preendedora” fruto de emenda              
parlamentar direcionada exclusivamente 
ao público feminino. Sendo realizado pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem    
Comercial (Senac). 



 Já no final de 2018 o Departamento de Qualificação Profissional realizou 
como parte da programação do projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo 
o Futuro” em parceria com o Senai oficinas de capacitações gratuitas.  Tendo 
como objetivo preparar crianças e jovens para as profissões do futuro a Semtepi 
focou e ofereceu os seguintes cursos Arduino, Impressão 3D, robótica, games e 
internet das coisas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Junior Achieve-
ment foram mais de 40.000 inscritos para 920 vagas. Como parte de um progra-
ma inovador dentro do serviço público municipal. 

projeto aprendendo profissões, empreendendo
o futuro

 E em seguida a parceria com o 
Senac atendeu à Comunidade Bela Vista 
com oficina de Customização de Roupas. 
A turma formada pelos pais dos alunos 
da Escola Municipal Francisco Nunes 
recebeu orientações para customização 
de peças de vestuário para o dia-a-dia, 
utilizando técnicas de bordado, termo-
colantes, pedras, miçangas e outros 
acessórios. Uma das novidades apre-
sentadas foi tecido Suede, geralmente 
utilizado para encapar sofás e almofadas.

 A Semtepi levou oportunidades de qualificação profissional a um segmento 
que, precisa do apoio da sociedade para ser reinserido tanto no convívio social 
quanto ao mercado de trabalho por isso, suas ações se voltaram ao público da 
Fazenda da Esperança localizada no km 15 da BR-174. 
E após a certificação de 65 egressos, o Departamento de Qualificação os en-
caminhou para se candidatarem as vagas do Sine/Manaus.

  O curso foi promovido através 
do projeto “Qualifica Manaus”, que faz 
parte do programa “Manaus Mais Em-
preendedora” fruto de emenda              
parlamentar direcionada exclusivamente 
ao público feminino. Sendo realizado pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem    
Comercial (Senac). 



parcerias público - privado

 Para o 1º semestre de 2019 a Semtepi oferecerá pacote de cursos com 230 
vagas para 8 cursos de qualificação profissional e empreendedorismo dentro do 
Projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro 4.0” ao final do projeto 
alcançaremos o total de 1.017 cidadãos capacitados.

 A grande novidade serão os cursos voltados ao público infanto-juvenil em 
parceria com o Senai e Impact Hub com vagas específicas para as profissões do 
futuro e Indústria 4.0.

 Com objetivo de ampliar ainda mais o leque de qualificações ao público 
para geração de emprego e renda e sabendo que, os recursos são escassos as 
necessidades limitadas, o Departamento de Qualificação Profissional buscou 
alternativas a custo zero para os cofres do Tesouro Municipal firmando 20 parce-
rias resultando em: 144 turmas e mais 1.800 vagas nos mais de 35 cursos.

 Dentre os parceiros destacam-se: Senac, Sebrae, Senai, Senar, Intelectus, 
Cebrac, PFC, Espi,Seja Digital, Marker Manaus, Consultora Vânia Blois, Junior 
Achievement, Microlins: Cursos Rofissionalizantes, Fablab, Reeducar, Professora 
Fracimeire Rocha, Gdg Manaus (Grupo de Desenvolvimento do Google), Educa 
Studio, Espaço Epistheme e o Manaos Tech.

  Também houve outros 26 
cursos com 24 turmas e qualificando o 
total de 437 cidadãos como parte do 
“Empreendendo o Futuro” dentre estas: 
Preparação de Sucos Frozen, Brigadeiro 
Gourmet, Preparação de Drinks, Bolo de 
Pote e Preparação de Pizza, que além da 
parte culinária, também tiveram uma 
abordagem voltada ao empreendedoris-
mo e a questões mercadológicas.
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 Uns dos mais importantes Termo de 
Colaboração foi celebrado com Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial - 
Senai, para capacitação de 560 tra-
balhadores através de 27 cursos ofereci-
dos dentro de seis eixos diferentes: 
Indústria Básica, Informática, Indústria 
Técnica, Informática, Gastronomia, 
Economia Criativa.

4. Senai

 Outra parceria foi com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - (Senar) 
que levou 05 cursos de qualificação: Cultivo de Mandioca, Cooperativismo, Fruti-
cultura Básica, Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas e Operador de 
Motosserra certificando 65 internos da Fazenda da Esperança. A Semtepi acredi-
ta que, o segmento do agronegócio é um dos que, mais crescem no país, portan-
to em parceria com o Senar, certamente estes cursos facilitarão a reinserção de 
profissionais ao mercado.

5. Senar

  Em termos de economicidade 
em 2018 o valor foi de R$ 381.682,00 cor-
respondendo 56% em relação aos anos 
de 2016 a 2018 e qualificou aproximada-
mente 1.561 cidadãos.
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6. Sesi
  A Semtepi em parceria com o 
Serviço Social da Indústria - Sesi, certifi-
cou 17 alunos do Ensino Médio da Edu-
cação de Jovens e Adultos- EJA na Asso-
ciação de Moradores do Bairro de 
Petrópolis - Somap. O diferencial desta 
formatura é que, os alunos não tiveram 
apenas as disciplinas comuns, mas, pud-
eram também participar de cursos 
profissionalizantes realizados em parce-
ria com a Semtepi levando ao desperta-
mento do mundo empreendedor. 

descrição

totaltotal 9.426

ações

Parcerias Público-Privado: Cebrac,
Epistheme, Espi, Fab Lab, Intelectus,
Jr Achievement, Microlins, Sebrae,

Senac e Senar

Qualificação profissional
a população através de

parcerias que não exigem
recurso do tesouro

nº

1.561

Cursos realizados pelo SENAC
(Emenda Parlamentar)

Qualificação profissional
a mulheres, jovens,

trabalhadores cadastrados
no sine.

783

Cursos realizados pelo
Desafio Jovem

(Emenda Parlamentar)

Qualificação técnica
profissional que atuam no

atendimento a pessoas
com câncer da FCECON

209

Cursos realizados pelo SENAR
(Emenda Parlamentar)

Qualificação técnica
profissioal/internos da

Fazenda da Esperança com
cursos de aprendizagem rural

65

Cursos realizados pela
Rede Salesiana

(Emenda Parlamentar)

Qualificação profissional
que atua no atendimento
a crianças e adolescentes
na Casa Mamãe Margarida

150

Projeto
Empreende Manaus

Realização de: cursos, oficinas
e palestras de capacitação

empreendedoras 
e consultorias

1.257

Projeto
Empreendedorismo nas

Escolas

Realização de cursos, oficinas
e palestras empreendedoras

para alunos e professores
do Ensino Fundamental

da rede municipal de ensino

1.894

Ações
Institucionais

Realizar palestras, cursos e
oficinas conforme solicitação

externa de entidades e
instituições

865

Programa
Prefeitura Mais Presente

Realizar palestras de
orientação profissional p/

comunidades carentes
822

Atividades do Mês
do Trabalhador - SESI

Realização de oficinas
empreendedoras

para trabalhadores
desempregados

185

Projeto
Aprendendo Profissões,
Empreendendo o Futuro

Realização de cursos e
oficinas em diversas áreas para

atender mulheres, jovens
e trabalhadores cadastrados no

Sine Manaus

437

Projeto
Qualifica Manaus

Realizarde cursos e
oficinas destinando

600 vagas 1.198



datacurso

Branding

Designer de Moda 04 a 15/02/2019

Customização de peças
de vestuário

Logística e Estoque

09/02/2019

Artesanato com Matérias
Primas de Origem Animal,

Vegetal e Mineral

Preparação de Café Regional 11 a 15/02/2019

04 a 19/02/2019Planejamento Estratégico
para Empreendedores

Arduíno Básico 12 a 21/02/2019

04 a 07/02/2019Robótica Básica

localhorário

8h às 18h

14h às 18h Sine Constantino Nery

Escola Senai Waldemiro
Lustoza

Av. Djalma Batista, 2469, 2º andar
(Altos da loja Persianas e Persianas)

Av. Djalma Batista, 2469, 2º andar
(Altos da loja Persianas e Persianas)

Diurno

13h às 17h Escola Senai de Ações Móveis

Conjunto Viver Melhor

13h30 às 16h30

8h às 12h FAB LAB Manaus Efigênio Sales

Cooperativismo 20 a 22/02/2019 Diurno Comunidade Ipiranga

FAB LAB Manaus Efigênio Sales9h às 12h

04 a 15/02/2019

04 a 15/02/2019

13 a 15/02/2019

13h às 17h

18h às 22h

Sine Constantino Nery

Fruticultura Básica

Estrutura de Negócios da
Nova Economia

18/02 a 01/03/2019

Inclusão Digital Rural

Administração do Negócio
Rural

Derivados de Frutas: Produção
de doces, compotas e geléias

25/02 a 01/03/2019

Big Data 11 a 28/03/2019

11 a 22/03/2019Realidade Virtual
e Aumentada

Inteligência Artificial 11 a 26/03/2019

11 a 27/03/2019Liderança: Como Desenvolver
Times de Alta Perfomance

Diurno

13h30 às 16h30 Sine Constantino Nery

Comunidade Val Paraíso

Ramal Pau Rosa

Diurno

13h30 às 17h30 Escola Senai - Antônio Simões

Escola Senai - Antônio Simões

Escola Senai - Antônio Simões

Aramajapi - Puraquequara

07h30 às 11h30

18h às 22h

Mecânico de Refrigeração e 
Climatiazção Residencial 04/02 a 03/04/2019 13h30 às 17h30

13h30 às 16h30

13 a 15/03/2019

13 a 15/03/2019

18 a 22/03/2019

Diurno

Diurno

Bairro Tarumã

Av. Djalma Batista, 2469, 2º andar
(Altos da loja Persianas e Persianas)

Eletricista Instalador 
Residencial

Iniciação à Tecnologia da
Informação e Comunicação

Cibersegurança

Finanças para Empreendedores 08 a 25/04/2019

04/02 a 13/05/2019Mecânica de Máquinas
Industriai

Inspetor da Qualidade 04/02 a 14/05/2019

06/05 a 07/06/2019Iniciação à Robótica,
Programação e Games

18h às 22h

18h às 22h

Senai Waldemmiro Lustoza

Escola Senai - Antônio Simões

18h às 22h

Noite

13h às 17h

11/03 a 16/04/2019

04 a 26/04/2019

13h às 17h

13h às 17h

Senai Demóstenes Travessa

Escola Senai - Antônio Simões

04/02 a 03/04/2019

FAB LAB Manaus Efigênio Sales

FAB LAB Manaus Efigênio Sales

FAB LAB Manaus Efigênio Sales

Av. Djalma Batista, 2469, 2º andar
(Altos da loja Persianas e Persianas)
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Metas para 2019

Projeto Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro: 1.130 pessoas para qualificar.

Projeto Empreendedorismo nas Escolas: 4.000 alunos para qualificar.

Projeto Empreende Manaus: 2.000 pessoas para qualificar.

Parcerias Público - Privado: 2.000 pessoas para qualificar.

Programa Prefeitura Mais Presente: 900 pessoas para qualificar.

Ações Institucionais: 1.000 pessoas para qualificar.

Atividades do mês do Trabalhador: 200 pessoas para qualificar.

Palestras de Orientação Profissional para o Sine Manaus: 2.000 pessoas para qualificar.



economia solidária
& criativa

Departamento de



 Tem o objetivo de desenvolver e implementar as políticas públicas de       
geração de trabalho e renda por meio de processos de formação, produção, 
exposição e comercialização de produtos e serviços da cadeia produtiva nos 
moldes de economia solidária e criativa com viés no empreendedorismo social 
como um dos vetores do desenvolvimento socioeconômico.

 A Economia Solidária tem sido uma resposta importante dos trabalhadores 
às transformações ocorridas no mundo do trabalho, de forma que, no atual con-
texto de crescimento dos níveis de desemprego, se constitui em um importante 
política de inclusão produtiva, na geração de renda através do trabalho coletivo. 
Como resultados alcançados através deste Departamento de Economia 
Solidária e Criativa – DESC, beneficiou 297 artesãos e fortaleceu as redes de co-
operação solidárias, realização e apoio de 12 feiras ao longo do ano a custo zero 
e envio de representantes a maior feira de artesanato da América Latina realiza-
do em Recife com atendimento geral em mais de 900 pessoas ligadas a este seg-
mento. Em 2018 o DES registrou aumento de 154% com cadastrados de artesãos 
em relação ao ano anterior cumprindo, portanto, a meta estabelecida no PPA. 
Com destaque no apoio aos artesãos, catadores de resíduos recicláveis e bancos 
comunitários seja através de realização/apoio de feiras, consultorias, cursos e 
ações de acesso ao mercado consumidor.

 O Departamento de Economia Solidária e Criativa – DES, alcançou em2018 
índice de desempenho de 148% obtidos em consonância com os 04 principais 
indicadores de desempenho, conforme quadro abaixo: 

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

121%

100%

160%

Índice de eventos
realizados

(Exposição/Comercialização)

Índice

100%

70%

171,28%

75%

Índice de
Parceiros

Convertidos

100% 100%

Índice de
Consultoria

Ofertada para
Catadores de Lixo

Índice de Vagas Ofertadas
por Artesãos
Mobilizados

Meta



 Apoio destinados aos artesãos que, estão cadastrados no banco de dados 
do Departamento de Economia Solidária e Criativa, atualmente são 461. Em 2018 
houve a realização de 12 feiras a custo zero por meio de parcerias nos principais 
pontos turísticos da cidade. Dentre estas destacamos:

 A feira aconteceu nas dependências do Parque do Idoso em parceria com 
a Fundação Doutor Thomas e Fundo Social de Solidariedade realizada nos dias 
20, 21 e 22/03 em evento alusivo ao mês das mulheres.

feiras de artesanato

 O Banco Comunitário Mauá,            
organizado pela Associação Beneficente 
Social Violeta, tem o apoio desta Semtepi 
comemorou três anos de funcionamento 
com uma apresentação da trajetória da 
entidade para moradores da comunidade 
do Mauazinho. É um instrumento que, 
permite o fortalecimento da economia 
local, viabilizando diversos benefícios 
para a comunidade, uma vez que, os mo-
radores não precisam deslocar-se para 
outros bairros da cidade em busca desse 
serviço.

Banco Comunitário Mauá

1. Feira em Homenagem ao Dia do Artesão



 Esta feira aconteceu no Parque Mu-
nicipal do Idoso e contou com a partici-
pação de 28 artesãos cadastrados neste 
DES/SEMTEPI.

 Foi realizada nas dependências da Universidade Aberta da Terceira Idade - 
UNATI entre os dias 30 e 31/08 das 07h às 17h contando com a participação de 
15 artesãos.

3. Feira do Trabalhador Artesão

4. Feira do Dia Mundial de Conscientização da Violência
Contra a Pessoa Idosa

  O evento realizado no      
Shopping Manaus Via Norte contou com 
a participação de mais de 50 artesãos. 
Tendo sempre objetivo de criar espaços e 
oportunidade de comercialização e      
valorizando do trabalho dos artesãos 
locais.

5. Feira da UNATI

 Realizada no complexo turístico Ponta Negra entre os dias 19 a 24/10/2018, 
das 16h às 23h, alusiva ao aniversário de Manaus, contou com a participação de 
45 artesãos.

6. Feira da Ponta Negra



 Para o artesão é por meio das feiras que, eles têm oportunidade de 
exporem produtos e comercialização de suas peças incrementando suas rendas 
e neste caso uma espécie de 13º salário.

 A Feira de Artesanato de Natal que, 
acontece tradicionalmente todos os 
anos no Complexo Turístico da Ponta 
Negra e por fazer parte da programação 
oficial de fim de ano da cidade contou 
também com a participação de 45 
artesãos oferecendo peças produzidas 
dentro dos gêneros amazônico e natali-
no.

8. Feira de Natal

7. Feira do Festival Folclórico do CSU

  Um dos mais tradicionais fes-
tivais folclóricos da cidade de Manaus, o 
Festival Folclórico do Centro Social 
Urbano -CSU do Parque 10 em sua 38º 
edição contou com a participação de 
mais de 30 artesãos.



eventos

 A ida dos artesãos fora possível a partir de uma política pública voltada 
para o artesanato por meio da ação “Manaus Feita à Mão” do projeto “Empreende 
Manaus”. 

 Evento realizado na sede da Associação Fazendo Amigos - AFA no final do 
ano para entrega de 10 máquinas de costura profissionais e outros equipamen-
tos adquiridos, por meio da emenda parlamentar de autoria do Vereador Plinio 
Valério no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a implantação do Atelier 
de Corte e Costura no bairro Zumbi para atendimento de 12 mulheres  seleciona-
das para participarem do projeto.

 Realizou-se a seleção de 15 
artesãos para participarem no grande 
evento realizado no Centro de Con-
venções do Amazonas “Vasco Vasques” 
para exposição e comercialização de 
seus produtos artesanais. 
A seleção se deu pela consultoria do 
SEBRAE referente a uma das atividades 
do projeto Empreende Manaus - Meta 4 
"Manaus Feita à Mão.

1. Centro de Convenções Vasco Vasques

2. Associação Fazendo Amigos - AFA

9. Fenearte

  Pela primeira vez, a Prefeitura 
de Manaus, por meio da Semtepi, propi-
ciou a ida de (05) cinco artesãos para 
representar a cidade de Manaus à Feira 
Nacional de Negócios de Artesanato – 
Fenearte, em Recife-Pe pelo projeto 
“Manaus feita a mão".



 Houve apoio a exposição realizada no espaço de cidadania ambiental – 
ECAM em parceria com a Vara do Meio Ambiente e SEMED, proporcionando os 
visitantes da exposição a arte que, transforma resíduo industrial em arte arte-
sanal tendo como matéria prima principal o tambor de 200L.

exposições

 Em parceria com o SEBRAE os 
artesãos cadastrados neste Des/Semte-
pi, participaram no evento "Bazar da Cris” 
realizado na Arena da Amazônia entre os 
dias 7 a 9 de dezembro das 11h às 23h.

3. Bazar da Cris

 Realizado pelo SEBRAE o Empório Agronegócios contou com a partici-
pação de 4 artesãos. 

4. Empório Agronegócios

  Além da confecção de roupas 
a AFA também irá promover a capaci-
tação de mulheres para o uso das máqui-
nas e sobre o ofício de Corte e Costura. 
Permitindo assim que, jovens também 
possam aprender a arte do corte e cos-
tura e muito mais que, possam comer-
cializar suas peças produzidas a preços 
acessíveis para a população do bairro.



descriçãoProjeto

Apoio ao Desenvolvimento
do Artesanato Manaura

“Manaus Feita à Mão”

Quant.
ações

10

10

3

nº total
de vagas

250

Palestra: A importância das
embalagens individuais.

Curso: Tendências Criativas
para o desenvolvimento de

Coleções de Artesanato

3
Workshop: Avaliação para
Encerramento do Projeto

20

Divulgação e participação
em eventos no segmento

do artesanato, para 30
produtos a serem

desenvolvidos

Curso: Fotografia com
dispositivos móveis (tablets
e celulares), teoria e prática

20
Consultorias: Criação de

nova coleção de 30
produtos com matéria 

prima natural

1

-
Precificação para 30

produtos a serem
desenvolvidos

Criação de uma identidade
visual única com material
de comunicação para o 

mercado

-

Prospecção de mercado
para 30 proutos a serem
desenvolvidos, com foco

no mercado nacional

 O Projeto "Manaus Feita à Mão" é voltado ao desenvolvimento do artesana-
to manauara com a oferta de capacitação e consultorias para os artesãos aten-
didos pela Semtepi. Abaixo descrições das atividades desenvolvidas pelo refer-
ente projeto:



 Apoio a Associação de Reciclagem - ARPA, como parte do projeto “Em-
preende Manaus”. Com o objetivo de dar suporte a uma cooperativa de reci-
clagem a elaborar diagnósticos e processos, desenvolver identidade visual, aplic-
ar boas práticas de reciclagem e acessar o mercado para prospecção de novos 
clientes, através de consultorias para a cadeia produtiva de reciclagem, com a 
meta de apoiar 20 catadores de Associação. Atualmente, o status é em 
execução.

 Em dezembro houve a realização da Certificação dos cursos do Projeto 
“Empreende Manaus”, realizada no auditório do SEBRAE certificando os artesãos 
participantes dos cursos do Projeto Empreende Manaus - Meta 04 – “Manaus 
Feita à Mão”.

 Por fim, aconteceu o lançamento da coleção inédita de produtos decora-
tivos, utilitários, joias e acessórios elaborados por 30 artesãos dentro do projeto 
“Manaus Feita à Mão” em curadoria feita pelo Sebrae-AM. Tendo por objetivo po-
tencializar as qualidades empreendedoras dos mesmos dando visibilidade não só 
nacional, mas internacional.

 O lançamento contou com um des-
file de modelos que, exibiram as belíssi-
mas peças dos artesãos. No mesmo dia 
ocorreu o lançamento do Portal do Arte-
sanato.

  O Departamento ficou 
responsável pela supervisão das oficinas 
e cursos relacionados a empreende-
dorismo e percepção da economia criati-
va e solidária por parte dos catadores 
das cooperativas e associação.



 O portal é uma ferramenta a mais e dará maior visibilidade aos trabalhados 
desenvolvidos pelos artesãos sendo uma verdadeira vitrine eletrônica. Enfim, 
através do Projeto “Manaus Feita à Mão” se deu uma nova visão aos artistas de 
como melhorar seus produtos. “

 Dentre algumas parcerias firmadas em prol dos artesãos cadastrados 
neste Departamento, destacamos com a Universidade Aberta da Terceira Idade 
- (UnATI) com intuito de oferecer: mais benefícios de acompanhamento médico 
e atividades físicas a um grupo de mais de 170 artesãos, com idade a partir dos 
50 anos. Tudo isto para que, eles possam continuar a desenvolver com criativi-
dade seus produtos além de cuidar da saúde física e mental, melhorando sua 
qualidade de vida.

 A Semtepi também levou curso de capacitação aos artesãos e catadores 
de resíduos recicláveis com objetivo de agregar valor as peças produzidas por 
eles melhorando ainda mais a renda auferida. Os artesãos receberam aulas de 
administração, tendências criativas, design de embalagens vendas e fotografia 
com o objetivo de potencializar as qualidades de empreender, tornando-os aptos 
a introduzir de maneira inteligente e eficaz seus produtos no mercado, resultan-
do na geração de mais renda e negócios. Com isto, houve certamente um o salto 
qualitativo no trabalho dos artesãos transformando-os também em empreende-
dores orientando-os para uma gestão empreendedora e sustentável com foco 
no mercado.

parcerias 

  Um dos grandes feitos do ano 
de 2018 foi o lançamento do Portal do 
Artesanato que, traz informações a quem 
tem interesse de adquirir os produtos. No 
site há o catálogo com trabalho de 30 
artesãos cadastrados da coleção 
Manaus Feita à Mão. O endereço é o 
h t t p : / / p o r t a l d o a r t e s a n a -
to.manaus.am.gov.br. 



descriçãoAções

Exposição RITAA - Espaço ECAM,
em parceria com o Manaura Shopping,

Semed e Vara do Meio Ambiente
Palestra em parceria com a Associação

Beneficiente Social Violeta para
empreendedores do bairro Mauazinho

Palestra sobre empreendedorismo para alunos
do projeto “Ação mais 5” e líderes comunitários.

Evento em homenagem ao dia do
artesão

Feira do artesanato em homenagem ao
dia do artesão

Feira do artesanato “Feira do trabalhador
artesão”

Exposição de artesanato produzido com material
reciclado feito de tambores (camburão), no período

de 30 dias, mais 1000 visitantes.

Feira do CSU do Parque Dez

Feira de Artesanato

Participação na 19ª FENEARTE
Participação na maior feira de artesanato 

ocorrida na cidade de Recife/PE, com artesãos
 cadastrados no DES-SEMTEPI

Realizada em agosto nas dependências da
Universidade Aberta da Terceira Idade - UNATI

Feira de Artesanato

nº de atendimentos

2

132

45

30

28

5

Comemoração do aniversário de 3 anos
do Banco Comunitário Mauá

Realizada na sede da Associação
Beneficiente Social Violeta 128

15

Realizado em 19/03 e lançamento da 4ª
edição do Catálogo do Artesanato

Realizado no Parque do Idoso nos dias
20,21 e 22/03

Realizado de 28/04 a 01/05 em parceria
com o Shopping Manaus Via Norte

Realizado de 08/06 a 01/07 no Festival
Folclórico do CSU

Realizada no dia Mundial de Conscientização
da violência contra pessoa idosa

51

25

Feira de Artesanato

Feira de Artesanato Feira de artesanato Tudo para Casa realizada
no Centro de Convenções Vasco Vasques

Projeto Empreende Manaus
meta 4 “Manaus feita à Mão”

Realizada no complexo turístico da
Ponta Negra em comemoração ao aniversário

de Manaus
45

15

Realizado em parceria com o SEBRAE
no período de abril à novembro através

de cursos, palestras e workshops
297

cursoeixo

01 - Desenvolvimento de
gestão sustentável a Catadores
de Lixo do segmento Plástico

Acesso ao mercado para prospecção de novos clientes e aumento
da carteira de clientes

04 - Desenvolvimento de
gestão sustentável a Catadores
de Lixo do segmento Plástico

Elaboração de um diagnóstico de processos, segurança, saúde,
mercado e meio ambiente, como plano de ação;
Criação de uma identidade visual única com material de comunica-
ção para o mercado;
Sustentabilidade: legislação, orientação e adequação.

02 - Economia Criativa - Mídias Técnicas de editoração de imagens básicas e fotografia digital

03 - Economia Criativa - Moda Design de Moda e customização de peças de vestuário

Cursos oferecidos pelo desc

ações realizadas pelo desc



Metas para 2019
Capacitar o cidadão (potenciais empreendedores) no segmento da economia criativa, a fim de 
promover a geração de emprego e renda, e a cultura empreendedora;

Apoiar associações de reciclagem;

Promover o aprimoramento de produtos artesanais criados pelos artesãos de Manaus que inte-
gram o projeto “Manaus Feita à Mão”;

Apoiar a participação de artesãos em eventos de capacitação, orientação e comercialização de
produtos amazônicos; 

Apoiar a estruturação de ateliê de moda;

Qualificar trabalhadores que atuam como empreendedores no ramo de confecções e moda;

Capacitar através de curso de oficinas de qualificação profissional, empreendedora e economia 
criativa para imigrantes venezuelanos, que residem na cidade de Manaus;

Realizar 12 feiras de artesanato;

 A Semtepi buscar acompanhar, qualificar e desenvolver os artesãos seja na 
oferta de capacitação técnica seja no nível de empreendedorismo a fim de que, 
estes estejam cada vez mais aptos para gerarem seus próprios empreendimen-
tos. E para 2019, o DESC/Semtepi tem as seguintes metas: 



SINE
Manaus



 O Sine Manaus, que faz parte do Sistema Nacional de Emprego do 
Ministério do Trabalho e tem como objetivo apoiar políticas de Trabalho, Emprego 
e Qualificação Profissional através da oferta de serviços em parceria institu-
ições, buscando ofertar ao mercado profissionais capacitados em diversas áreas 
a fim de, dar oportunidade e (re) ocupação de postos de trabalho e ampliar a ger-
ação de emprego e renda no Município de Manaus.

 Administrado no município de Manaus pela Semtepi, que ampliou em 2018 
de 03 para 06 novos postos de atendimentos realizando atendimentos e pre-
stando serviços específicos para emprego e geração de renda por meio de 
cursos, capacitações, palestras, orientação comportamental em entrevistas de 
emprego e, sobretudo por: 

 O Sine Manaus teve salto de aproveitamento de vagas de 23% em 2016 para 
84% em 2018. Fruto da descentralização as ações do Sine levado as todas as 
zonas da cidade melhorando a estrutura e condições de trabalho dos servidores 
e atendimento aos seus clientes resultado de uma gestão voltada a preencher as 
vagas disponíveis seguindo os perfis profissionais solicitados pelo mercado 
profissional.

 Em relação ao reaproveitamento de vagas obteve-se índice de 84,19% 
acima da meta estipulada de 50% inserindo os trabalhadores que, procuraram o 
Sine/Manaus ao mercado formal de trabalho.

Captação de Vagas;

Intermediação de Mão-de-Obra;

Habilitação do Benefício do Seguro Desemprego;

Atendimento para pessoas com deficiência - PCD’s,

Emissão de 1ª e 2ª via de CTPS.



 Além disso, o Departamento continuou realizando as ações nas comuni-
dades, dentro da política de acesso da população aos serviços oferecidos, 
incluindo as ações do projeto “prefeitura + presente”. Foram mais de 55 ações 
focadas em comunidades específicas, totalizando o número de 2.018 atendimen-
tos.
 
 Quanto ao número de atendimentos realizados no período em curso foi de 
53.601 pessoas que passaram pelo Sine/Manaus, superando a meta estipulada 
de atendimento anual.  Em 2019, o Sine buscará mecanismos que potencializem 
ainda mais as ações de intermediação dos segurados por meio do fortalecimento 
do Sistema Público de Emprego.

 Em 2018 a gestão da Semtepi priorizou a inauguração do Sine Manaus dis-
ponibilizando serviços com mais qualidade no atendimento e aproveitamento de 
vagas a população manauara substituindo de vez o posto do prédio do “Garajão”.

 Seguindo a diretriz de descentralizar os serviços do Sine/Manaus levan-
do-o para mais próximo do cidadão, a Semtepi dispõe e conta com (06) seis 
postos de atendimento a disposição daqueles que, necessitam dos seus serviços 
nos seguintes locais:

INAUGURAÇÃO DO SINE CONSTANTINO NERY

POSTOS DO SINE MANAUS

 Com uma estrutura moderna 
dentro do padrão da atual Semtepi, o 
novo Sine Manaus conta com amplo 
espaço de 916.57 m2, 02 andares, local-
ização central e de fácil acesso com ca-
pacidade diária de atendimento de 500 
pessoas. A nova estrutura possui 12 guic-
hês, salas para pré-seleção e treinamen-
to além da estrutura exclusiva para pes-
soas com deficiências (PCDS). 



Posto Galeria Espiríto Santo;

Posto Galeria dos Remédios;

Posto Ouvidoria (Procon/Manaus);

Posto Shopping Phelippe Daou;

Posto Constantino Nery.

Posto anexo à Semef no Shopping Manaus Via Norte;

TAXA DE APROVEITAMENTO DE VAGAS

 O SINE Manaus registrou 10.991 inscritos aptos para receber o seguro-de-
semprego, emitiu 32.211 carteiras de trabalhos emitidas.    Além disso, continuou 
realizando às ações nas comunidades, dentro da política de acesso da população 
aos serviços oferecidos, incluindo as ações do projeto “Prefeitura + Presente”. 
Foram mais de 55 ações focadas em comunidades específicas, totalizando o 
número de 2.018 atendimentos e pelos guichês de atendimentos do Sine/Manaus 
passaram 53.601 pessoas resultado que, superou a meta estipulada de atendi-
mento. 

 Em 2018, o Sine/Manaus ofertou 2.619 vagas aos trabalhadores, recolocou 
no mercado de trabalho 1.894 pessoas, representando índice de 72% de aproveit-
amento de vagas, ultrapassando a meta estipulada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego de 70%.
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2016descrição

Número de vagas oferecidas

2.059

25.266

2017

2.855

69.000

4.038

2018

1.894

53.601

2.6197.432

Número de colocados

Número de atendimentos

COLOCAÇÃO PROFISSIONAL

 O objetivo de encaminhar trabalhadores desempregados ao mercado de 
trabalho por meio da captação de vagas, a meta é 50% de aproveitamento, atual-
mente, o status é de 1.894 trabalhadores empregados com índice de 72%.

taxa de encaminhados

 Em 2018 ofereceu-se 2.382 vagas ao SINE/Manaus pelas empresas parcei-
ras e encaminhou-se 6.016 trabalhadores o que resultou em 84,19% do desem-
penho de aproveitamento de vagas superando a meta estipulada de 50%.

taxa de segurados recolocados no mercado

 Com uma meta de 2% atingiu-se 1,20% da taxa de segurados colocados o 
que representa 132 inseridos/recolocados ao mercado de trabalho. Este índice 
ainda é baixo uma vez que, o segurado não quer perde o valor do benefício e pref-
ere receber todas as parcelas a ter que procurar um novo trabalho ou suspender 
o benefício por hora.

Aproveitamento de vagas - pcd’s

 Com relação ao atendimento de pessoas com deficiências – PCD, o 
Sine/Manaus em ofertou 340 vagas e consegui colocar no mercado do trabalho 
222 pcd’s. Na nova estrutura destinou-se a eles uma sala exclusivamente para 
atendimento.
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carteira de trabalho e previdência social

 Foram emitidos nos postos do Sine/Manaus o total de 32.211 sendo que, o 
mês de janeiro registrou maior quantidade de emissão 4.666 seguido pelo mês de 
junho com 4.108 CTPS.

parcerias

 O Sine/Manaus fechou o ano com 448 parcerias firmadas com as empresas 
sediadas em Manaus às quais, solicitaram o preenchimento de vagas de emprego 
no mercado formal ao Sine Manaus. Dentre estas citamos: Meltama da 
Amazônia, Fametro, Proced, Europa, Sorveteria Glacial, Axes Serviços de Comu-
nicação, Elgin, Visteon Amazon Ltda, Clara Construção, Canopus, etc.

 Foram realizados 480 contatos com empresas, destes, 448 parcerias 
foram firmadas, obtendo o índice de 93%.
  

 Como forma de capta e oferecer mais vagas de empregos formais aos tra-
balhadores que, procuram o Sine/Manaus criou-se o selo denominado de “Em-
presa Amiga do Trabalhador” para àquelas empresas que, cederam mais vagas de 
emprego ao Sine/Manaus contribuindo para a geração de emprego e renda na 
cidade. 

1. Selo Empresa Amiga do Trabalhador
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Meta

 Evento nasceu com desejo de conectar ideais, compartilhar conhecimen-
tos, experiencias e visão em busca de solução para geração de emprego e renda 
às pessoas acima dos 40 anos que, enfrentam dificuldades de (re) colocação no 
mercado de trabalho formal. O Work Café foi evento inédito e que, teve grande 
repercussão.

 Em relação ao índice de Desempenho do Sine/Manaus em 2018 chegou-se 
a 101% conforme aferição dos principais indicadores de resultados apresentados 
nas 12 reuniões de gestão ao longo do ano.

eventos

índice de desempenho



Metas para 2019

Atender 40.000 trabalhadores da cidade de Manaus;

Atender em 50% de aproveitamento de vagas de trabalho do mercado formal. 

qt de
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qt de vagas
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296 380
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aproveitamento
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aproveitamento

152%
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40

116 212 55% 8 35 23% 136 247 55%12

250 158 158% 19 63 30% 288 221 130%19

74 184 40% 20 48 42% 101 232 44%7

117 212 55% 15 33 45% 139 245 57%7

149 235 63% 16 28 57% 179 263 68%14

93 94 99% 9 15 60% 113 109 104%11

153 90 170% 7 34 21% 170 124 137%10

71 103 69% 3 15 20% 78 118 66%4

39 285 14% 11 27 41% 52 312 17%2

108 178 61% 21 8 263% 135 186 73%6

1.549 2.254 69% 207 365 57% 1.894 2.619 72%138

83 123 67% 11 15 73% 100 138 72%6

R E G U L A R p  c  d g e r a lsegurados
colocados

parâmetro geral de número de colocados



FUMIPEQ
& Escritório do
Empreendedor



 O FUMIPEQ é responsável pela articulação e mobilização das ações gover-
namentais voltadas para o fomento de micro e pequenas empresas e o desen-
volvimento do mercado local. Além de oferecer atendimento e orientação com 
vistas a facilitar o acesso ao crédito e a entrada no mercado de forma competiti-
va.

 Em 2018 houve a realização de 1.305 atendimentos ao público em geral e no 
final do ano foi aprovado a nova lei do Fumipeq que passou por uma reformu-
lação na sua legislação aprovada através da Lei nº 2.381 de 20 de dezembro de 
2018 com publicação no Diário Oficial do Município – DOM nº 4503 tendo com 
principais finalidades:

 Considerando a recomendação da Procuradoria Geral do Município – PGM 
os financiamentos foram suspensos, até que, se tivesse a contratação de novo 
agente financeiro, contudo com a nova Lei aprovada para 2019 o Fumipeq voltará 
a executar suas atividades de forma mais efetiva e dinâmica em conformidade 
com a legislação vigente para atendimento das tendências globais de inovação e 
de empreendedorismo. 

 Em 2018 o Setor de Cobrança Fumipeq obteve-se índice de adimplência 
acumulado de 79,49% o que, antes girava em torno de 13%. Com objetivo de 
evitar a inadimplência dos financiamentos concedidos a partir de 2017 fez-se 
necessário tomar medidas de ações pontuais de acompanhamento com cada 
beneficiário além de visitas in locum daqueles que não estão pagando em dia.

 O Fumipeq ganhou um importante reforço para implementações de suas 
ações com a criação do Escritório do Empreendedor cujo objetivo é desenvolver 
ações empreendedoras para melhoraria e fomento do ambiente de negócios. O 
Escritório integra o programa “Manaus Mais Empreendedora”, lançado no final do 
ano passado.

Aumentar
o emprego e renda;

incentivar
a formalização
de empresas;

apoiar
o desenvolvimento de novas

matrizes, dentre outros.



 O Setor de Cobrança obteve-se índice de adimplência acumulado de 
79,49% o que antes girava em torno de 13%. Com objetivo de evitar a inadimplên-
cia dos financiamentos concedidos a partir de 2017, se fez necessário tomar me-
didas de ações pontuais de acompanhamento com cada beneficiário além de vis-
itas in loco daqueles que, não estão pagando em dia, cobranças através de 
ligações telefônicas, serviços de mensagens SMS, mensagens de aplicativos via 
whatsapp, solicitação dos inadimplentes a sede do Fumipeq e refinanciamentos 
das dívidas.

adimplência de financiamentos
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93,33%

89,33%

90,67%

88,00%

88,00%

72,00%

68,49%

63,01%

64,38%

60,27%

Total 819 651 79,49%

MÊS BOLETOS A RECEBER RECEBIDOS ÍNDICE

Fonte: Fumipeq, 2018.

Adimplência dos
Financiamentos 0,0%

Em média, de 73 clientes,
59 estão em dia e 14 estão 

em débito.

DESCRIÇÃO 2016

0,0%

2017

79,49%

Financiamentos 91
Obs: No aguardo da resposta

sobre a definição do
Agente Financeiro

0,0 0,0

2018 STATUS

Fonte: Fumipeq, 2018.



 O Fumipeq possui (04) quatro contratos firmados com: Banco do Brasil, 
Merronit Ltda, Requinte Com. de Alimentos e Tawrus.

contratos do fumipeq

 Para o Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa – Fumipeq, 
fora alocado recurso na ordem de R$ 9.077.000,00 conforme publicação da Lei 
Orçamentária Anual – LOA 2018, distribuídos nos seguintes percentuais: 12,03% 
para Serviços de Manutenção, 5,51% para Suprimentos de Materiais, 60,43% 
para Concessão de Empréstimos e Financiamentos e 22,03% para Capacitação 
Empreendedora. Abaixo quadro demonstrando a despesa orçamentária:

execução orçamentária

Nº FORNECEDOR OBJETO Nº TERMO DE CONTRATO STATUS
INÍCIO TÉRMINO

VIGÊNCIA

Banco do Brasil
Serviços bancários especializados em

operacionalização de recursos próprios
de fundos e entidades públicas

1

2

3

4

Merronit

Requinte Comércio de
Alimentos Eireli - EPP

Tawrus Segurança e
Vigilância - EPP

002/2016

006/2018

001/2018

005/2018

Vigente (2º TAC)29/03/2018        29/03/2019

Serviços de locação
de veículo automotor

Fornecimento de
água mineral

Serviços de vigilância armada, 12h
diurno e 12h noturno, em escala 12x36

para atender as necessidades do Posto
Sine Manaus Constantino, Sede

Semtrad e Dimicro 

24/07/2018        24/07/2019

02/03/2018        01/03/2019

12/07/2018        12/07/2019

Vigente (2º TAC)

Vigente (5º TAC)

Vigente

Fonte: Fumipeq, 2018.

Fonte: Fumipeq, 2018.

AÇÃO

TOTAL

DESPESAS FONTE DOT. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÕES EMPENHADO A PAGAR BLOQUEADO PAGO DISPONÍVEL

-160.000,00 71.125,00 41.380,34 -78.010,00 20.906,66 1.019.056,030,00

0011 - Programa de Gestão Administrativa

0035 - concessão de empréstimos e financiamentos

1112200112011 - Contratação de Serv. para Manut. Funcional

Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica

*Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e 
Intangíveis

**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

33903900

33903914

33903916

949.000,00

0,00

0,00

949.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357,96

0,00

16.685,00

3.855,00

12.830,00

16.685,00

12.472,04

12.472,04

12.472,04

-12.830,00

-12.830,00

20.634,96

20.277,00

20.634,96

234.876,03

234.876,03

1112200112012 - Suprimento de Materiais e Equip. p/ Manut. Funcional 500.000,00 0,00 0,00 29.440,00 3.908,30 -4.180,00 271,70 449.150,00

2333400351012 - Capacitação Empreendedora 200.000,00 0,00 -160.000,00

-160.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

-61.000,00

-61.000,00

-61.000,00

0,00

0,00

0,00

335.000,00

335.000,00

210

Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica 33903900 200.000,00 0,00210

Material de Consumo 33903000 277.000,00 0,00 0,00 25.260,00 0,00 0,00 0,00

0,00

230.330,00210

Equipamentos e Material Permanente 44905200 223.000,00 0,00 0,00 4.180,00 3.908,30

3.908,30

-4.180,00

-4.180,00

271,70

271,70

218.820,00210

210

210

Fornecimento de Refeições, Lanches e 
Similares 33905055 0,00 0,00 0,00 0,0025.260,00 0,00210

****Mobiliário em Geral 44905242 0,00 0,00 0,00 4.180,00210

25.000,00*****Serviços de Seleção e Treinamento 33903948 0,00 0,00 0,00 25.000,00210

***Vigilância Ostensiva/Monitorada 33903977 0,00 0,00 0,00 0,00210



Metas para 2019

Obter 55% de adimplência dos financiamentos concedidos até julho de 2019;

Oferecer capacitação a 935 empreendedores;

Oferecer 660 serviços de mentorias;

Conceder 120 financiamentos aos empreendedores;

 Inaugurado no final do 1ª semestre de 2018 com estrutura física adequada 
e moderna o Escritório do Empreendedor orientará e dará mais agilidade para 
quem quer ou já tem seu próprio negócio realizando ações voltados a cultura 
empreendedora, com a promoção e apoio a eventos, capacitações e mentorias.

 Tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios e ser um ponto de 
informação sobre todos os serviços da Prefeitura de Manaus voltados a negóci-
os. Apenas nos 06 meses de criação o Escritório atendeu 1.305 empreendedores 
e potenciais empreendedores.

 O Escritório do Empreendedor conta com a parceria do SEBRAE/AM para 
desenvolver ações empreendedoras para melhoraria e fomento do ambiente de 
negócios. Apenas com esta iniciativa a cidade Manaus que, se encontra nos últi-
mos lugares para abrir novos negócios subiu no ranking e encontra-se entre as 
30 cidades mais promissoras para realização de negócios. O Escritório integra o 
programa “Manaus Mais Empreendedora”, lançado no final do ano passado.

 O Escritório do Empreendedor em apenas 05 meses apresentou como 
resultado: 

escritório do empreendedor

Atendimentos de 
MPE’s;

Consultorias 
realizadas;

Orientações;
MEI’s
formalizados;

Ações 
itinerantes; Atendimentos.

703

388

35609

34 1.305



 O Escritório atendeu no ano 703 MPE’s ou seja (MEI, ME, EPP, autônomos e 
potenciais empreendedores do total de 635 atendimentos planejados obtendo 
índice de desempenho de 111%.   

atendimento aos micro e
pequenos empreendedores - mpe’s

 Quanto aos serviços de consultoria realizou-se 388 atendimentos de um 
total de 400 consultorias planejadas atingido 97% da meta estipulada em 90%. 

consultorias

 Os serviços de orientações aos empreendedores que procuraram o Es-
critório totalizaram 356 de 250 planejadas atingindo 97% da meta estipulada.

orientações

 Este é um dos serviços que, o Escritório do Empreendedor tem levado a 
sério no desempenho da árdua missão, porém, gratificante ao fazer com que, o 
empreendedor se torne formal contribuindo certamente com melhoria signifi-
cante dos negócios além de mostrar os benefícios ao se torna MEI.  

 De 12 solicitações 12 se formalização alcançando 75% e superando a meta 
estipulada de 40%. 

formalização de mei’s

capacitação empreendedora

  No que, se refere a capaci-
tação empreendedora realizou-se 2.361 
atendimentos sendo: 2.231 aos microem-
preendedores, 30 servidores na metodo-
logia do “Empretec” voltado para o de-
senvolvimento de comportamento mais 
empreendedor e outras 143 pessoas por 
meio de palestra.



 A Semtepi assinou acordo de   co-
operação técnica para consultoria gratu-
ita em direito empresarial com Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seccional Am-
azonas para atendimento no Escritório 
do Empreendedor. 
OAB-AM irá disponibilizar um advogado 
uma vez por semana para que atenda, 
gratuitamente e por meio de agenda-
mento, empreendedores ou potenciais 
empreendedores que tenham dúvidas 
jurídico-empresariais relativas aos seus 
negócios.

acordo de cooperação técnica

ações realizadas em 2018

Fonte: Escritório do Empreendedor, 2018.
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Fonte: Escritório do Empreendedor, 2018.
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resultados fumipeq e escritório do empreendedor

 A seguir, apresenta-se o quadro sinótico das atividades desenvolvidas pelo 
Escritório do Empreendedor, disponibilizados ao público em geral.

 Em relação ao Índice de Desempenho alcançado foi de 155% de acordo 
com aferição dos Indicadores de gestão apresentados ao longo do ano de 2018, 
conforme segue abaixo:

1. Validação de Ideia 
Empreendedora;

2. Apoio na estru-
turação do plano de 
negócios;

3. Mentorias temáti-
cas.

Orientação           
empresarial para:
1. Formalização;

2. Inscrição           
Municipal e Alvará 
de Funcionamento;

3. Licenciamento no 
Corpo de Bombeiros;

4. Emissão de      
Certidões Negativas;

5. Licenciamento 
Ambiental;

6. Alvará Sanitário.

Orientação para seu 
negócio decolar:
1. Diagnóstico do 
perfil empreendedor;

2. Radar de opor-
tunidades: Captação 
de recurso;

3. Parcerias 
estratégicas;
 
4. Compras         
governamentais;

5. Registro de 
marcas e patentes;

6. Acesso ao merca-
do;

7. Marketing e 
vendas.

Orientação              
Financeira:
1. Acesso ao Crédito;

2. Linhas de             
Financiamento;

3. Oportunidade de 
Investimento.



Metas para 2019

Atender 1.200 MPE’s;

Oferecer 700 consultorias para MPE’s;

Realizar 300 orientações;

Promover 60 ações itinerantes;

Implantar o Centro de Inovação e Empreendedorismo 
para apoiar 120 empreendedores: Reforma do Casarão da Inovação.

considerações finais

 A Semtepi por meio do Planejamento Estratégico desenvolveu e potencial-
izou o alcance de resultados por meio de ações que, visam fortalecer ás ações 
desenvolvidas de forma sustentável e na melhoria contínua dos seus serviços 
elevando-a um patamar de secretarias mais atuante dos órgãos da estrutura 
municipal devido a “Gestão para Resultados” implantada pela secretária da pasta 
Ananda Carvalho com resultados práticos além agilizar os processos e possibili-
tar acesso pela população quanto aos serviços oferecidos de maneira eficiente 
aqueles que vêm em busca dos mais variados serviços ofertados pela Secretaria. 
No que, diz respeito, a qualificação profissional mais de 8 mil foram capacitados 
muitos dos quais em cursos voltados ao empreendedorismo preparando o edu-
cando a abrir seu próprio negócio.

 O empreendedorismo tornou-se uns carros chefes das ações executadas 
ao longo de 2018 pela Semtepi. No que, tange os projetos muitos deles voltados 
a disseminar a cultura empreendedora, bem como a formação de pessoas com 
visão empreendedora na cidade de Manaus nos quais destacamos dois progra-
mas: o “Empreende Manaus” em parceria com o SEBRAE-AM, e o - “Empreende-
dorismo nas Escolas” em parceria com a SEMED e o Programa “Ambiente de 
Negócios” do SEBRAE além da criação do Escritório do Empreendedor para des-
burocratizar o ambiente de negócios e ofertar gratuitamente a empreendedores 
e potenciais empreendedores, orientações empresariais.



estrutura organizacional

 I – Órgão Vinculado:
  a) Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fumipeq);
 II – Órgãos de Assistência e Assessoramento:
  a) Chefia de Gabinete; 
  b) Assessoria Técnica;
 III – Órgãos de Apoio à Gestão:
  a) Subsecretaria de Assuntos Administrativos:
  1. Departamento de Administração: 
 1.1 Divisão de Administração: 
    1.1.1 Gerência de Pessoal; 
    1.1.2 Gerência de Patrimônio e Material; 
    1.1.3 Gerência de Informática;
 2. Departamento de Orçamento e Finanças: 
 2.1 Divisão de Orçamento e Finanças: 
    2.1.1 Gerência de Análise Processual; 
 3. Departamento de Planejamento e Apoio ao Empreendedor:
 3.1 Divisão de Planejamento e Projetos:
 3.1.1 Gerência de Pesquisas e Projetos;
  3.2 Divisão de Apoio ao Micro Distrito Industrial de Manaus (Dimicro);
 3.3 Divisão de Empreendedorismo; 

 A Semtepi ampliou e fortaleceu as parcerias com empresas privadas e gov-
ernamentais em que, apoiam eventos com foco no empreendedorismo dentre 
estes: Startup Weekend, Rota da Tecnologia, Dev Fest Google, Hub Escola, 
Sebrae, Senac, Senar além do apoio e participação na Semana Global de Em-
preendedorismo.

 Com a estruturação do Radar de Oportunidades ocorreu novo dinamismo 
na busca de captação de recursos por meio de projetos de empreendedorismo, 
qualificação empreendedora e economia criativa resultando em um novo convê-
nio junto ao MTE. 

 Para 2019 a Secretaria virá ainda mais forte em suas ações com novos pro-
jetos e cursos sejam em área profissional ou empreendedora. O Fumipeq com 
sua nova legislação possibilitará ampliar o leque de oportunidades aos em-
preendedores da cidade de Manaus.



 IV – Órgãos de Atividades Finalísticas: 
 Subsecretaria Operacional: 
 1. Departamento de Qualificação Profissional: 
 1.1 Divisão de Qualificação Profissional: 
     1.1.1 Gerência de Capacitação e Empreendedorismo; 
 2. Departamento de Economia Solidária e Criativa:
  2.1 Divisão de Economia Solidária e Criativa: 
      2.1.1 Gerência de Desenvolvimento Local e Bancos Comunitários; 
      2.1.2 Gerência de Desenvolvimento para o Artesanato; 
 3. Departamento de Apoio ao Sine – Manaus: 
 3.1 Divisão de Intermediação de Mão de Obra: 
   3.1.1 Gerência do Trabalho; 
 3.1.2 Gerência de Qualificação e Inserção de Pessoas com Deficiência; 
 3.2 Divisão de Atendimento e Seguro-Desemprego: 
 3.2.1 Gerência de Atendimento e Cadastro; 
 3.2.2 Gerência de Seguro-Desemprego.

(*) A Lei nº 2.370 de 30 novembro de 2018 altera a nomenclatura da Semtrad para 
Semtepi publicada no DOM edição nº 4.489. 
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